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Постановка проблеми. Розвиток демократичного суспільства, реалізація ідеї правової
та економічної свободи, безумовно, призводить до ускладнення відносин між учасниками
цивільного обігу і, відповідно, до зростання
кількості спорів та конфліктів між ними. Тобто процесуальні та структурні ускладнення
сучасного суспільства, розширення інтересів
та потреб особи перетворює правові спори,
юридичні конфлікти в природний складник
динаміки суспільних процесів та важливий
інструмент регулювання відносин.
Універсальною формою врегулювання
та вирішення спорів, безумовно, вважається
суд, який сьогодні є перевантаженим, що,
у свою чергу, впливає на якість та строки
захисту прав та інтересів і може сприйматися як зниження ефективності правового
врегулювання та вирішення конфліктів у
різних сферах суспільного життя. Зазначене
викликає необхідність утворення та розвитку інших форм та технологій позасудового
врегулювання спорів.
Ідея позасудового врегулювання спорів
існує з давних часів і пов’язана з культурними традиціями країн загального та континентального права. Слід зазначити, що саме
для країн континентального права важливим було утворення системи попередження
спорів. Зокрема, у Франції ідея попереджувальної юстиції реалізована через утворення
інститутів нотаріату, мирової юстиції, на які
покладений обов’язок попередження судових спорів та їх мирного врегулювання.
У Європі, країнах континентального права потреба в розвитку позасудових форм врегулювання спорів пов’язана з необхідністю
пошуку шляхів попередження спорів, розвитку процедур примирення, що, у свою чергу,
розглядається як ефективний механізм реалізації принципу доступності правосуддя.
На відміну від більшості країн континентального права, Україна лише зараз розпочи-
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нає процес утворення системи позасудового
врегулювання спорів і поки ще не розглядає
на законодавчому рівні інститут нотаріату як
суб’єкт примирення сторін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням впровадження медіації та її розвитку в Україні присвячені роботи таких науковців, як О.В. Белинська, Н.Л. БондаренкоЗелінська, О.А. Островська, О.О. Кармаза,
О.Г. Середа, та багатьох інших. У своїх роботах автори наголошують на перспективах та
наявних проблемах запровадження медіації в Україні як альтернативного вирішення спорів, важливості утворення інституту
медіаторів. Про питання розширення повноважень нотаріусів за рахунок медіативних
повноважень у своїх роботах висловились
такі науковці, як М.М. Дякович, М.І. Дячук,
І.Г. Черемних та ін. Зокрема, авторами пропонується запровадити процедуру медіації в
нотаріальну практику у тому числі шляхом
укладання нотаріусом та сторонами примирення договору про проведення медіації.
Метою статті є дослідження питань наділення нотаріусів повноваженнями щодо
примирення сторін.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Постановою Верховної Ради України від
3 листопада 2016 року № 1725-VIII прийнято за
основу проект Закону України «Про медіацію»
(реєстр. № 3665), поданий народними депутатами України А.І. Шкрум, В.Ю. Пташник та
іншими народними депутатами України [1].
Зазначеним
законопроектом
медіація
визначена як альтернативний (позасудовий)
метод вирішення спорів, за допомогою якого дві
або більше сторони спору намагаються в рамках
структурованого процесу за участі медіатора
досягти згоди для вирішення їхнього спору.
Запропоноване визначення викликає
певні зауваження, зокрема те, що пропону© Н. Василина, 2019
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ється визнавати медіацію методом вирішення спорів. Із цим складно погодитися, виходячи з такого.
Метод (др.-греч. μέθοδος – дослідження,
пізнання, від μετά- + ὁδός – шлях) – усвідомлення форми внутрішнього змісту досліджуваного предмета. На відміну від галузі знань чи
досліджень, метод є авторським, тобто утворений певною персоналією чи групою персоналій, науковою або практичною школою.
У свою чергу «медіація» походить від
латинського «medius», «medium» та означає
«посередині», тобто передбачає певну процедуру за участю незацікавленої особи, яка
знаходиться між сторонами, які мають намір
досягнути певних домовленостей.
На наш погляд, коректним було б визначення медіації як форми врегулювання спору, тобто як регламентованої нормами права
процедури, спрямованої на досягнення сторонами провадження консенсусу.
Крім того, виникають питання щодо
використання авторами законопроекту терміна «вирішення спору».
Відповідно до статті 1 Цивільного процесуального кодексу України завданням
цивільного судочинства є справедливий,
неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ. При цьому метою
визначається саме захист порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб та інтересів держави [2].
Реалізуючи своє конституційне право,
закріплене статтею 55 Конституції України,
кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і
свободи від порушень і протиправних посягань. Отже, кожна особа має право на захист
свого, зокрема, цивільного права у разі його
порушення, невизнання або оспорювання.
Результатом захисту має стати як мінімум
відновлення, визнання цивільного права іншими, зокрема контрагентом суб’єкта
вимоги.
Разом із цим сьогодні, зважаючи на пріоритетність договірного розвитку правовідносин, не слід виключати також і часткове
відновлення або ж визнання лише певного
обсягу прав, що задовольняє обидві сторони
і є певним компромісом між ними. Тому у
разі, коли сторони готові до компромісу стосовно власних претензій один до одного, слід
зважати на можливість врегулювання даного
спору.
Вирішення спору передбачає складну,
багатостадійну процедуру, спрямовану на
усунення джерела конфлікту сторін, повне
або часткове задоволення прав та інтересів
контрагентів в умовах, коли сторони не лише

не сприяють один одному в успішному вирішенні предмета спору, а, навпаки, докладають
максимум зусиль для затягування конфлікту
або ж вирішення його виключно у власних
інтересах. Крім того, вирішення спору судом,
зокрема, передбачає і механізм примусового
виконання судового рішення у разі відмови
від його добровільного виконання.
У свою чергу, врегулювання спору передбачає активні дії сторін, спрямовані на досягнення домовленостей щодо спірних питань,
при цьому таке примирення має бути добровільним. Врегулювання спору є певним
компромісом, що досягається сторонами з
метою недопущення більших втрат (емоційних, матеріальних, людських, часових тощо)
внаслідок затягування конфлікту. Передбачається також і його прискорене добровільне
виконання (при цьому ми, звісно, не беремо
до уваги удаване примирення з метою затягування часу, зловживання правом тощо).
Ігнорування наслідків неврегульованих
конфліктів призводить до того, що сторони
мають справу не лише зі спором між собою,
але й з наслідками його не врегулювання, які
можуть бути набагато збитковішими, аніж
сам спір.
Отже, врегулювання спору між сторонами можливе як шляхом проведення прямих
перемовин між сторонами, так і шляхом проведення перемовин за участі третьої сторони
(особи), юридично не заінтересованого учасника.
Зважаючи на викладене, пропонується визначати медіацію як альтернативну
(позасудову) форму врегулювання спорів,
що передбачає провадження, метою якого є
врегулювання спору двох чи більше сторін
за допомогою професійної незаінтересованої
особи, діяльність якої спрямована на досягнення сторонами домовленостей щодо всіх
істотних умов наявних або майбутніх правовідносин.
Вважаємо за необхідне наголосити також
на тому, що професійною особою, метою діяльності якої є спрямування намірів сторін саме на
досягнення домовленостей, компромісу щодо
всіх істотних умов правовідносин, може бути
як медіатор, так і суддя або нотаріус.
Виходячи з обов’язків нотаріуса, його
діяльність спрямована на сприяння громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних
інтересів, роз’яснювання прав і обов’язків,
попередження про наслідки вчинюваних
нотаріальних дій для того, щоб юридична
необізнаність не могла бути використана їм
на шкоду [3].
Нотаріат є системою органів і посадових
осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати
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права, а також факти, що мають юридичне
значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з
метою надання їм юридичної вірогідності [3].
Виходячи зі змісту визначення, основним
завданням нотаріату є сприяння особам у
реалізації ними суб’єктивних прав та надання правочинам юридичної вірогідності.
Нотаріат як система превентивної юрисдикції забезпечує виконання публічних
функцій, гарантуючих юридичну безпеку,
а отже, має відповідати сучасним запитам
учасників цивільного обігу, заінтересованих
у стабільності та безспірності правовідносин.
Більшість сучасних країн світу сьогодні
провадять стратегію диверсифікації правничої професії, за рахунок якої представники однієї юридичної спеціальності, такі як
нотаріуси, судді, адвокати, розширяють сферу своєї професійної компетенції, зокрема,
опановуючи нові напрями своєї діяльності за
рахунок не лише основних, юридично спрямованих, а і тих, що є супутніми, тобто ті, які
допомагають реалізувати основні.
Діяльність нотаріуса складається з комплексу заходів, зокрема: надання правової
допомоги, сбір необхідних для вчинення
нотаріальної дії документів, перевірка документів та проекту правочину на їх відповідність законодавству тощо. До переліку цих
заходів сміливо можна віднести і здійснення
дій, що пов’язані з узгодженням усіх умов
правочину зі сторонами, та у разі потреби
забезпечення провадження примирення
сторін. Сприяння нотаріусом примиренню
сторін можливе за допомогою роз’яснення
положень чинного законодавства стосовно конкретної ситуації, правових наслідків
вчинення правочину на запропонованих сторонами, однією зі сторін умовах, пропозиції
щодо варіанту врегулювання спірних моментів тощо.
Провадження щодо примирення за участю нотаріуса має складатися з певних стадій.
Так, першою стадією слід вважати підготовку до узгодження учасників правочину.
На цій стадії нотаріус вивчає подані йому
документи, за необхідності готує запити
(звернення) до відповідних органів, посадових та інших осіб, аналізує законність та
достатність наданих документів у їх сукупності, визначає коло учасників, надає попередні консультації щодо перспектив примирення та отримання згоди на проведення
провадження примирення від усіх учасників.
Відповідно до чинної редакції статті 42 Закону України «Про нотаріат» нотаріус має право на витребування додаткових відомостей
або документів від фізичних та юридичних
осіб, направлення документів на експертизу,
а також з’ясування відсутності у заінтересо-
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ваних осіб будь-яких заперечень [3]. Також
нотаріусом встановлюються особи учасників, повноваження їхніх представників,
обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб
та обсяг цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб. Крім того, відповідно
до положень статті 44 Закону України «Про
нотаріат» нотаріус зобов’язаний встановити
справжні наміри кожної зі сторін та відсутність у них заперечень.
Встановлення справжніх намірів кожного з учасників здійснюється шляхом встановлення нотаріусом однакового розуміння
сторонами значення, умов майбутніх правовідносин та їх правових наслідків для кожної
зі сторін. При цьому встановлення справжніх
намірів однієї зі сторін може бути здійснено
нотаріусом за відсутності іншої сторони з
метою виключення можливості стороннього
впливу на її волевиявлення.
Слід наголосити на тому, що саме на цій
стадії нотаріус має змогу визначитися стосовно немедіабельності відносин, зважаючи,
зокрема, на відсутність наміру сторін або ж
однієї з них щодо досягнення компромісу.
У такому разі нотаріус роз’яснює можливу
відмову у вчиненні нотаріальної дії.
Другою стадією є організація нотаріусом
провадження примирення сторін. На цій стадії нотаріус презентує позиції сторін, визначає разом з учасниками питання для обговорення, відпрацювання спільних пропозицій
та їх узгодження.
Третя стадія – це вчинення нотаріальної дії або відмова у вчиненні нотаріальної
дії. Так, зокрема, у разі якщо учасники не
дійшли згоди щодо основних питань або
умов правочину, а також у разі якщо вчинення такої дії суперечить законодавству України; не подано відомості (інформацію) та
документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії; є сумніви у тому, що фізична особа, один з учасників не усвідомлює значення,
зміст, правові наслідки своїх дій або ця особа
діє під впливом насильства, нотаріус відмовляє в нотаріальному оформленні результатів
провадження щодо примирення, вчиненні
нотаріальної дії.
Слід зазначити, що значна частина країн
латинського нотаріату оформлюють медитативні повноваження нотаріуса окремим
договором про проведення медіації або укладеним у рамках проведеної медіації, мировою
угодою. Так наприклад, компетенція проведення медіації нотаріусами Грузії регламентована статтею 38 Закону Грузії «Про
нотаріат», відповідно до якої під час медіації
за участю нотаріуса та у разі завершення її
за згодою сторін нотаріус складає акт мирової угоди та посвідчує його нотаріально [4].
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У разі невиконання такого договору нотаріус має право зробити на ньому виконавчий
напис, що є виконавчим документом. Такі
дії нотаріус вчиняє з питань, що пов’язані із
сімейними спорами (крім питань усиновлення, позбавлення батьківських прав), спадкуванням, добросусідством, та інших, крім
тих, для яких законодавством Грузії встановлений спеціальний порядок здійснення
медіації. При цьому законодавство Грузії не
передбачає типової форми чи рекомендацій
щодо змісту акта морової угоди, а тому нотаріус складає його самостійно з урахуванням
пояснень сторін.
Законодавство України не передбачає
таких вимог щодо провадження примирення сторін за участю нотаріуса. Водночас ми
вважаємо, що чинна редакція Закону України «Про нотаріат» не позбавляє нотаріуса
можливості здійснення такого роду провадження, а посвідчений нотаріусом договір у
разі невиконання його умов, що пов’язані з
майновими зобов’язаннями, є підставою для
вчинення на ньому виконавчого напису.
Висновки
Упровадження в нотаріальну практику примирення сторін за участю нотаріуса
можливе вже на сучасному етапі формуван-

ня національної стратегії запровадження
альтернативних, досудових та позасудових
проваджень врегулювання спорів. Провадження примирення сторін за участю нотаріусів складається з трьох стадій. Результатом
провадження щодо примирення сторін за
участю нотаріуса є вчинення ним нотаріальної дії або відмова у вчиненні нотаріальної
дії. У разі невиконання договірних майнових
зобов’язань, взятих на себе сторонами провадження щодо примирення сторін за участю
нотаріуса, останній має право на вчинення
виконавчого напису на такому зобов’язанні.
Список використаних джерел:
1. Про прийняття за основу проекту Закону
України про медіацію : Постанова Верховної Ради
України від 03.11.2016 № 1725-VIII / Верховна
Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1725-19.
2. Цивільний процесуальний кодекс України / Верховна Рада України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
3. Про нотаріат : Закон України / Верховна
Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/3425-12.
4. О нотариате : Закон Грузии. URL:
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download/90928/11/ru/pdf.

В статье исследуются вопросы законодательного введения в Украине медиации. Высказываются
предложения о формулировании определения понятия медиации. Анализируются возможности введения медиативных полномочий нотариуса. Освещена возможность и условия введения в нотариальную практику производства по примирению сторон. Охарактеризованы стадии производства
примирения сторон с участием нотариуса.
Ключевые слова: медиация, нотариус, примирение, производство по примирению сторон, мировое
соглашение.

The paper is devoted to the issues of legislative implementation of mediation in Ukraine. Special attention
is given to the proposals on the definition of the concept of mediation. The author analyzes possibility of
introducing the media authority of the notary. The paper focuses on the possibility and conditions for the
introduction of the proceedings on conciliation of the parties into the notarial practice. The author describes
the stages of conciliation of parties with the participation of a notary public.
Key words: mediation, notary, reconciliation, conciliation proceedings, amicable agreement.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ
КОМУНІКАЦІЇ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
У статті автор здійснює аналіз чинних нормативно-правових актів у сфері запровадження
в Україні засобів електронної комунікації у процесі відправленні правосуддя у цивільних справах,
а також аналізує поширені у наукових колах теоретичні та методологічні підходи щодо окресленої
проблематики.
Ключові слова: інформаційні технології, електронна подача документів, судочинство, електронний
документообіг.

Постановка проблеми. Прискорення
розвитку інформаційних технологій, поява
нових надійних та багатофункціональних
систем надають нові можливості щодо переходу від часткової незалежної автоматизації різними розробниками окремих ділянок
роботи судових організацій до комплексних
рішень та універсальних форматів даних,
що забезпечують безперервні інформаційні
потоки між судами. У такій системі, відповідно до п. 1 Концепції електронного суду України, будь-яка інформація може бути введена та використана на будь-якому робочому
місці, де санкціоновано відповідний рівень
доступу [7].
Водночас процес інтеграції комунікативних та інформаційних технологій у суспільстві протікає на тлі нерівності рівня знань,
досвіду та інструментарію фізичних та юридичних осіб залежно від багатьох зовнішніх
чинників, що в сукупності посилює розбіжності законодавчого регулювання досліджуваного питання із його втіленням на практиці. У зв’язку з цим актуальність всебічного
аналізу проблематики запровадження електронної комунікації в цивільному судочинстві дедалі більше зростає.
Мета цього дослідження – здійснити аналіз чинних нормативно-правових актів
у сфері запровадження в Україні засобів
електронної комунікації під час відправлення правосуддя у цивільних справах, а
також проаналізувати поширені у наукових колах теоретичні та методологічні підходи до окресленої проблематики. Задля
досягнення вказаної мети було сформульовано такі науково-теоретичні та практичні
завдання:
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– виокремити у законодавчому масиві
нашої держави нормативно-правові акти, які
безпосередньо або опосередковано стосуються засобів електронної комунікації у цивільному судочинстві;
– на основі проведеного дослідження сформулювати та обґрунтувати власне
бачення щодо можливих шляхів подолання потенційних проблем, які закономірно
виникнуть у процесі реалізації на практиці
основних принципів і засад утвердження
електронної комунікації в судах цивільної
юрисдикції.
Ступінь наукової розробки теми. Дослідження основних аспектів екстраполювання відповідних електронних ресурсів
для використання в якості комунікаторів
у рамках цивільного судочинства здійснювали такі науковці, як К.Л. Брановицкий, А.Ю. Каламайко, В.М. Пекарчук,
Н.В. Пушенко, В.С. Петренко, Р. ХаникПосполітак та інші.
Виклад основного матеріалу. Цивільне
процесуальне право нашої держави – надзвичайно складна та динамічна галузь права, яка, залучаючи міжнародний досвід та
провідні технологічні досягнення, стрімко
розвивається й запроваджує кардинально
нові форми відправлення правосуддя. Лише
за останні кілька років вітчизняне судочинство зазнало докорінного реформування, в
результаті якого не лише вдосконалені діючі
інститути цивільного процесуального права
(в тому числі пов’язані з речовими доказами), але й втілені в життя й успішно функціонують нові моделі процесуальної взаємодії
суду та інших суб’єктів цивільного процесу.
Відтепер кожен учасник цивільних процесуальних правовідносин має можливість
обмінюватися із судом електронними доку© М. Гетманцев, 2019
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ментами [14], одержувати повістки через
текстові SMS-повідомлення [13], а також
брати участь у судовому засіданні у режимі
відеоконференції [12]¬. Тому варто погодитися з В.С. Петренко, який стверджує, що
електронні форми комунікації, перш за все
соціальні мережі та Інтернет, досягли такого
рівня впливу на суспільне життя, що вони
стали важливим джерелом інформації, а
тому потребують відповідного нормативного
врегулювання у разі використання в процесі
вирішення цивільної справи судом [10].
При цьому, як відзначається у Основних
засадах розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки, Україна
має власну історію розвитку базових засад
інформаційного суспільства: діяльність
всесвітньо відомої школи кібернетики; формування на початку 90-х років минулого
століття концепції та програми інформатизації; створення різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій і загальнодержавних інформаційно-аналітичних систем
різного рівня та призначення (абз. 2 розд. 1).
Проте в наш час запровадження електронних засобів комунікації спирається більше
на зарубіжний досвід та напрацювання іноземних юристів-практиків. Так, залежно від
рівня технічного розвитку В.І. Решетняк [17]
виділяє три групи країн:
1) країни, в яких подання документів до
суду здійснюється в обов’язковому порядку
в електронній формі і застосовується у розгляді всіх цивільних справ (наприклад, Сингапур);
2) країни, де електронна форма подання
документів до суду застосовується повсякчас, але на добровільній основі (Ізраїль,
федеральні суди США, Австралія);
3) країни, в яких подання документів у
електронній формі можливе у деяких судах
(Англія, Канада, Німеччина).
Цікавим у цьому контексті є досвід
Німеччини, де, за словами А.Ю. Каламайко,
одним із найважливіших напрямів реформ
щодо впровадження електронних технологій у цивільному процесі є взаємодія всіх
зацікавлених сторін. Закон «Про юридичні послуги», за словами А.Ю. Каламайко,
містить пряму вказівку на обов’язок використання адвокатами інформаційної системи наказного провадження ProfiMahn, яка
дозволяє користувачу встановити двосторонню систему обміну інформацією із судом
і отримувати всю необхідну інформацію про
дату отримання судом заяви, процесу її розгляду, а також отримувати доступ до судових
актів [3, c. 163–164].
Запровадження аналогічних механізмів
електронної взаємодії суду з учасниками

цивільного процесу потребує побудови комплексу технічних рішень, що, відповідно до
п. 3 Концепції електронного суду України,
покликані виконувати такі важливі завдання:
– надання можливості громадянину або
організації направити до будь-якого суду
країни підписану електронним цифровим
підписом позовну заяву (апеляційну або
касаційну скаргу) разом із пакетом супутніх
документів за допомогою мережі Інтернет;
– надсилання стороні процесу електронної копії процесуального документа або
повістки засобами електронного або мобільного зв’язку (e-mail або SMS);
– розробка та впровадження універсального формату обміну даними, завдяки якому
стане можливою передача справ та документів між автоматизованими системами документообігу суду різних розробників – так
звана «загальна шина даних» [7].
Задля практичного втілення цих цілей
законодавець останнім часом демонструє
послідовне оновлення нормативно-правової
бази, де регламентуються та деталізується
механізм запровадження і функціонування електронних засобів взаємодії держави і
людини. Зокрема, йдеться про такі стратегічні нормативи, що закріплені:
– Декларацією принципів «Побудова
інформаційного суспільства – глобальне
завдання у новому тисячолітті» [2];
– Концепцією галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших
органів та установ судової системи [6];
– Концепцією електронного суду України [7];
– Стратегією розвитку інформаційного
суспільства в Україні [15];
– Рекомендаціями парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні [16];
– Регламентом обміну електронними
документами між судом та учасниками судового процесу [18], а також чисельними іншими законами та підзаконними нормативноправовими актами, а саме: «Про Основні
засади розвитку інформаційного суспільства
в Україні на 2007–2015 роки» [11]; «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо участі у судовому засіданні в
режимі відео конференції» [12]; «Про реалізацію проекту надсилання судами SMSповідомлень учасникам судового процесу
(кримінального провадження) у місцевих
та апеляційних загальних судах» [13]; «Про
реалізацію проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками
судового процесу» [14] тощо.
Хоча ідея розширеного застосування
судами цифрових технологій і перебуває
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на початковій стадії, все ж, як наголошують В.М. Пекарчук, Н.В. Пушенко, потрібна
подальша реалізація завдань щодо розвитку
й модернізації інформаційних технологій, що
дозволить вийти на якісно вищий рівень у
справі інформатизації судів та використання
електронної системи. Ключовими завданнями
є вдосконалення наявної нормативно-правової
бази щодо визначення процедури електронної
взаємодії судів й учасників процесу; модернізація програмно-апаратного середовища; впровадження сучасної інженерної інфраструктури,
центрів обробки даних і широкосмугових каналів зв’язку; розвиток механізмів наскрізного
юридично значущого електронного документообігу, що сприятиме подальшому розвитку
Електронного суду, який дозволить скоротити
час судового розгляду справ, спростить процедуру звернення громадян стосовно судового захисту своїх прав та законних інтересів.
Застосування сучасних технологій, на думку
вчених, кардинально спрощує судочинство,
економить час і кошти громадян, забезпечує
прозорість і доступність; а для судової системи
це оптимізація і автоматизація судочинства,
розвиток технологій і економія бюджетних
коштів [8, c. 86–87].
При цьому трансформації зазнають і традиційні інститути цивільного процесуального права. Зокрема, це стосується порядку
подання електронних доказів і порядку їх
дослідження.
Оскільки електронні (цифрові) докази – це новий вид доказів, що застосовується в цивільному процесі порівняно недавно
і за своїм внутрішнім змістом поділяється та
може існувати у вигляді електронного документа, аудіозапису, відеозапису якої-небудь
події, цифрової фотографії тощо, то, на переконання В. С. Петренко, у суду, а також сторін, що беруть участь у процесі, виникають
питання, пов’язані з оцінкою цифрових доказів з позиції допустимості та достовірності.
Зважаючи на специфіку певних видів електронних доказів (відео-, звукозаписи, цифрове зображення тощо), їх копії повністю
ідентичні оригіналу – такі електронні копії,
продовжує вчений, доцільно прирівняти до
оригіналу; або, для того щоб гарантувати
учасникам судових справ право на подання
електронних доказів, законодавцю варто в
найкоротший строк регламентувати порядок
засвідчення цифрових копій електронних
доказів у тому числі електронним цифровим підписом та паперових копій, при цьому
потрібно врахувати специфіку деяких видів
електронних доказів. Вищевказані проблеми, підсумовує науковець, набувають особливої актуальності у світлі розроблення та
прийдешнього впровадження Єдиної судової
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інформаційно-телекомунікаційної системи,
яка, окрім інших покладених на неї функцій,
має забезпечувати зберігання усіх доказів,
що надаються суду учасниками процесу в
електронному вигляді або трансформуються
судом з паперового в електронний формат, та
можливість безперешкодного користування
ними [9, c. 113–114].
Поряд із питаннями подання та оцінки
електронних доказів, найбільше труднощів
у практичному запровадженні засобів електронної комунікації в цивільне судочинство
викликають процедурні питання правозастосування у конкретних справах цих нововведень.
Досить детально ці питання врегульовує
Концепція електронного суду України, відповідно до п. 5.1. якої для подачі документа
до суду зацікавлена особа повинна використовувати спеціальне програмне обладнання,
за допомогою якого буде у змозі виконати
такі кроки:
– у дружньому простому інтерфейсі
сформувати формалізований файл заяви;
– прикріпити до неї необхідні супутні
документі;
– підписати їх електронним цифровим
підписом;
– надіслати виготовлений таким чином
пакет засобами web-сервісу до ЦОП.
Після отримання пакету з документами
ЦОП виконує такі дії:
– поштовий сервер ЦОП надсилає на
поштову адресу зацікавленої особи підтвердження отримання пакету документів;
– підсистема верифікації даних ЦОП
виконує перевірку умов логічного контролю
надісланої посилки; у разі вдалої перевірки
ПВД надсилає на поштову адресу зацікавленої особи підтвердження вдалої верифікації документа, заяви та поміщає надісланий
пакет до власної бази даних заяв до суду зі
статусом «перевірено, але не зареєстровано»; у разі невдалої перевірки умов логічного
контролю ПВД надсилає на поштову адресу
зацікавленої особи повідомлення про помилку, а у власній базі даних створює запис журналу невдалих надсилань із реквізитами надсилання та причиною відмови у реєстрації;
– підсистема реплікації даних до суду
ЦОП формує періодичну посилку до кожного із судів України із заявами, що надійшли
за період, та розміщує на ресурсі, доступному
для завантаження даної посилки судом. На
даному етапі припускається використання
фтп-протоколу або веб-сервісу;
– підсистема реплікації даних суду завантажує посилку до бази даних суду, а у зворотному напрямку надсилає пакет квитанцій із
реєстраційними номерами зареєстрованих
заяв;
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– на другому етапі розробки системи
«Електронного суду» підсистема реплікації
даних суду після автоматичного розподілу
матеріалу на суддю, встановлення категорії
справи та призначення дати розгляду може
надсилати пакет квитанцій із номером справи, категорією справи та датою розгляду –
для цього в структурі даних зарезервовано
окремі теги;
– ЦОП розміщує квитанції у власній базі
даних до відповідних записів та надсилає
на електронну поштову адресу зацікавленої
особи повідомлення про вдалу реєстрацію
заяви [7].
Як бачимо, Концепція максимально
повно на теоретичному рівні враховує покрокові алгоритми взаємодії учасників цивільних процесуальних правовідносин, що зрештою призводить до якісної трансформації
процедури відправлення правосуддя у всіх
категоріях справ.
Так, Р. Ханик-Посполітак вичерпно підсумувала всі переваги запровадження засобів електронної комунікації в цивільному
судочинстві, а саме: економія коштів та
часу; пришвидшення строків розгляду спору; спрощення доступу учасників процесу
до матеріалів справи; спрощення роботи усіх
суб’єктів цивільного процесу [19].
Висновки
Таким чином, підсумовуючи все наведене
вище, вважаємо за доцільне констатувати неабияку актуальність та безумовну важливість
запровадження різноманітних засобів електронної комунікації в цивільне судочинство
нашої держави у максимально короткі строки.
Водночас нормативно-правове регулювання
досліджуваного нами питання порівняно з
іншими інститутами цивільного процесуального права перебуває на початковому етапі
свого втілення у повсякденному правозастосуванні і поки що не реалізованою на практиці
залишається більшість законодавчих приписів у цій сфері. Проте з часом, ми переконані, всі передбачені законодавцем механізми
процесуально-правового регулювання запровадження засобів електронної комунікації
під час відправлення правосуддя в цивільних
справах відіграють фундаментальну роль у
кінцевому трансформуванні судової системи нашої держави та оптимізації здійснення
цивільного судочинства в цілому.
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В статье автор осуществляет анализ действующих нормативно-правовых актов в сфере внедрения в Украине средств электронной коммуникации при отправлении правосудия по гражданским
делам, а также анализирует распространенные в научных кругах теоретические и методологические подходы к обозначенной проблематике.
Ключевые слова: информационные технологии, электронная подача документов, судопроизводство, электронный документооборот.

In the article the author analyses existing normative-legal acts in the sphere of introduction in Ukraine
of electronic communication in the administration of Justice in civil matters, as well as analyses common in
scientific circles theoretical and methodological approaches to the designated issues.
Key words: information technology, electronic filing of documents, proceedings, electronic document
management.
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Олена Демченко,

приватний нотаруіс
Запорізького міського нотаріального округу

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС НОТАРІУСА
ЯК ПОЗАСУДОВА ФОРМА ЗАХИСТУ
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
У статті досліджено зміст виконавчого напису нотаріуса як позасудової форми захисту цивільних прав та законних інтересів. Встановлено, що виконавчий напис нотаріуса – це нотаріальна дія,
що націлена на реалізацію суб’єктивних прав з метою досягнення визначеного правового результату.
Доведено, що безспірність являє собою визначальну юридичну якість такої вимоги стягувача. Водночас це найбільш слабке місце під час визначення нотаріусом підстав для вчинення виконавчого напису
на документі. Поняття «безспірність» по відношенню до виконання боргових зобов’язань викликає
спір якщо не по суті, то по формальним ознакам, перетворюючи формально виписану законодавцем
норму на фікцію у реальному житті. Здебільшого людина не передає власні кошти іншій особі у позасудовий правовий спосіб, навіть якщо такий обов’язок до цього був формально-юридично зафіксований. Підсумовано, що у всіх відносинах щодо виконавчих написів нотаріусів мають місце підстави як
для нотаріальних дій, так і для діяльності суддів. У зв’язку з цим наголошено, що надання нотаріусом
виконавчої сили автентичному акту дозволяє звертати його до примусового виконання без звернення
до суду. При цьому такі дії нотаріуса не означають фактичного визнання юридичної вірогідності,
безспірності чи інших суміжних ознак зобов’язань сторін, виражених у документі, на якому вчинено виконавчий напис. Оцінки юридичних якостей описаного типу зобов’язань сторін презюмуються
нотаріусом формально юридично без звернення до відповідних процедур, з яких складається цивільний
та господарський судові процеси, залишаючи зацікавленим особам ініціативу участі у цих процесах.
Ключові слова: безспірність, боржник, виконавчий напис, вимога, заборгованість, нотаріус, право, суд.

Постановка проблеми. Проблематика
функціонального призначення виконавчого напису нотаріуса як важливого елемента
утвердження правопорядку і захисту прав
людини потребує ґрунтовного наукового
переосмислення, адже на практиці продовжують виникати питання щодо безспірності вимог стягувача, підстав оскарження
цієї нотаріальної дії до суду тощо. У фаховій літературі справедливо зазначається,
що виконавчий напис нотаріуса як окремий
спосіб захисту цивільних прав є законодавчо
закріпленою альтернативою більш складному за змістом процесу судового захисту.
Законодавче визначення поняття «виконавчий напис» натепер відсутнє, в юридичній
літературі щодо нього є декілька точок зору.
Метою статті є розкриття змісту виконавчого напису нотаріуса як позасудової форми захисту цивільних прав та законних
інтересів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Правові аспекти професіональної діяльності
нотаріусів розкрито в наукових працях багатьох вчених, зокрема: І.А. Алферов дослідив
нотаріальну форму захисту та охорони прав
і законних інтересів; С.Я. Фурса – функції
© О. Демченко, 2019

нотаріату і суду щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та держави. Численні тематичні
розробки мають М.І. Авдєєнко, Г.Ю. Гулевська, С.Г. Пасічник, В.М. Черниш, Я.М. Шевченко та інші вчені. Утім в усіх цих працях не
повною мірою встановлено зміст важливих
складників та характеристик виконавчого
напису нотаріуса як позасудової форми захисту цивільних прав та інтересів, тому тема
нашої роботи актуальна для дослідження.
Виклад основного матеріалу. На наш
погляд, найбільш точно зазначене поняття
визначено Н.В. Безсмертаною та Ю.В. Желіховською, які під виконавчим написом нотаріуса розуміють підтвердження нотаріальним органом наявності заборгованості між
боржником і стягувачем та розпорядження
про примусове стягнення з боржника цієї
заборгованості, вчинене на документах, які
підтверджують безспірні зобов’язання останнього [ 1, с. 158; 2, с. 124]. Безпосередньою
метою вчинення виконавчого напису є надання документам виконавчої сили, що дозволяє
зарахувати такі дії нотаріуса із санкціонування безспірного стягнення заборгованості до
форм реалізації ним юрисдикційних повноважень [3, с. 8]. Відповідно, нотаріальний акт
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стає юрисдикційним актом, що поєднує його
природу за юридичною силою з природою
судового рішення, хоча на відміну від останнього нотаріус посвідчує документ від власного імені, а не від імені держави.
У Цивільному кодексі України передбачено низку форм позасудового захисту прав
та законних інтересів особи. Одним із найбільш дієвих з них вважається захист цивільних прав нотаріусом. Нотаріус здійснює
захист цивільних прав шляхом вчинення
виконавчого напису на борговому документі
у випадках і в порядку, встановлених законом
(ст. 18 ЦКУ). Такий правовий інструмент
захисту цивільних прав не новий, історія
здійснення виконавчих написів нотаріусами бере свій початок із Цивільного кодексу
Франції 1804 р. (кодекс Наполеона). Стягнення безспірної заборгованості в позасудовому порядку передбачалося у ч. 2 тому X
Зводу законів Цивільних 1857 p., де зазначалося, що будь-який договір і будь-яке
зобов'язання, законно вчинене, вважалося безспірним і приводилося до виконання
«безпосереднім застосуванням закону без
будь-якого судочинства; якщо ж виникав
спір проти таких договорів та зобов’язань, то
він, призупиняючи стягнення, вирішувався
судовим способом, але без формального суду
в остаточному варіанті...» [ 4, с. 192].
Розвитку вчинення виконавчих написів
набуло в період перебування України у складі Радянського Союзу. Порядок вчинення
виконавчих написів регулювався, зокрема, в
Українській РСР Положенням про державний нотаріат Української РСР, затвердженим Постановою УРСР від 31 серпня 1964 р.
№ 941 та Інструкцією про порядок вчинення
нотаріальних дій нотаріальними конторами
Української РСР, затвердженою Постановою
Президії Верховного Суду Української РСР
від 22 січня 1965 р. Правомочними на вчинення виконавчих написів були нотаріальні
контори і консульські установи. Постановою
Ради Міністрів Української РСР від 31 серпня 1964 р. № 941 встановлювався перелік
документів, на підставі яких нотаріальні органи мали право вчиняти виконавчі написи.
Цей перелік містив досить багато видів заборгованості, по яким можна було вчиняти виконавчі написи, крім того, кожен із цих видів
(окрім стягнень за нотаріально посвідченими
угодами) мав ще й підвиди. Порядок та умови
вчинення виконавчого напису, які існували за
радянського періоду, частково збережені і в
сучасному нотаріаті [2, с. 124].
Вчинення нотаріусом виконавчого напису (п. 19 ст. 34 Закону України «Про нотаріат») – це нотаріальна дія й елемент правореалізуючої функції нотаріату, що націлена на
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реалізацію суб’єктивних прав з метою досягнення чітко визначеного правового результату [5, с. 52]. Правовому регулюванню процедури вчинення нотаріусами виконавчих
написів присвячена Глава 14 Закону України
«Про нотаріат» та Глава 16 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій.
Стягнення за виконавчим написом нотаріусів допускається у випадках, чітко передбачених чинним законодавством. Такі підстави перераховані у Переліку документів, за
якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому
Постановою Кабінету Міністрів України від
29 червня 1999 р. № 1172.
До цього переліку входять вчинення
виконавчих написів у таких випадках:
– стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами;
– стягнення заборгованості з підстав, що
випливають із кредитних відносин;
– стягнення заборгованості, що випливає
з відносин, пов’язаних з авторським правом;
– стягнення заборгованості з батьків або
осіб, що їх замінюють, за утримання дітей у
закладах освіти;
– стягнення заборгованості з батьків або
осіб, що їх замінюють, за утримання дітей і
підлітків в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах соціальної реабілітації;
– стягнення за диспашею;
– стягнення заборгованості з військовослужбовців, звільнених з військової служби,
і військовозобов’язаних після закінчення
зборів;
– повернення об’єкта лізингу;
– стягнення заборгованості з орендної
плати за користування державним та комунальним майном;
– стягнення заборгованості за векселями,
опротестованими нотаріусами в установленому законом порядку;
– стягнення заборгованості за аграрними
розписками;
– стягнення заборгованості з виплати
дивідендів.
Найбільш поширеним документом, за
яким стягується заборгованість на підставі
виконавчих написів нотаріусів, є нотаріально засвідчена угода. Натепер законодавчо
врегульована можливість вчинення виконавчих написів на таких нотаріально посвідчених договорах:
– договір про надання утримання одному з подружжя (ст. 78 Сімейного кодексу
України);
– шлюбний договір (ст. 99 Сімейного
кодексу України);
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– договір про сплату аліментів на дитину
(ст. 109, 189 Сімейного кодексу України);
– договір застави ( ст. 20 Закону України
«Про заставу»);
– договір іпотеки (ст. 33 Закону України
«Про іпотеку»).
Можливість вчинення виконавчого напису на інших нотаріально посвідчених договорах жодним законом прямо не передбачена,
однак, керуючись статтями 6, 626 Цивільного
кодексу України, якщо однією з умов такого
договору сторони передбачать можливість
вчинення виконавчого напису у разі невиконання або неналежного виконання зазначеного зобов’язання, нотаріус вправі вчинити виконавчий напис на такому документі за
наявності відповідних підстав.
Підставою вчинення виконавчого напису
є документально зафіксована безспірність
заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем за умови, що
з дня виникнення права вимоги минуло не
більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями –
не більше одного року.
Доведення безспірності вимоги досягається через подання стягувачем нотаріусу
необхідного пакету документів, за результатами аналізу якого останній може однозначно впевнитись у відсутності будь-якого
спору. Перелік таких документів затверджено на законодавчому рівні Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р.
№ 1172. Поряд із цим законодавство закріплює й низку гарантій стосовно забезпечення правильної кваліфікації нотаріусом заявленої вимоги як безспірної. Зокрема, згідно
зі ст. 42 Закону України «Про нотаріат» вчинення нотаріальної дії може бути відкладено
в разі необхідності витребування додаткових
відомостей або документів від фізичних та
юридичних осіб або надсилання документів
на експертизу, а також якщо відповідно до
закону нотаріус повинен впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень
проти вчинення цієї дії [6].
Як зазначено в Постанові Верховного
суду України від 20 травня 2015 р. по справі № 6-158цс15, безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком, нотаріус під час вчинення
виконавчого напису не встановлює права та
обов’язки учасників правовідносин, а лише
перевіряє наявність необхідних документів.
Отже, заборгованість, заявлена до стягнення
шляхом вчинення виконавчого напису, може
кваліфікуватись нотаріусом як безспірна,
коли вона не може об’єктивно бути оспореною, виходячи зі змісту представлених стягувачем документів.

Щодо строку вчинення виконавчого
напису слід мати на увазі, що перебіг такого строку за загальними правилами починається з наступного дня після дня виникнення права вимоги, як це передбачено у
статті 253 Цивільного кодексу України.
Строк, пропущений стягувачем навіть із
поважних причин, не може бути поновлений
нотаріусом на свій розсуд. У таких випадках
нотаріус зобов’язаний роз’яснити стягувачу (кредитору), що пропуск строку для вчинення виконавчого напису не позбавляє права на звернення
до суду з позовом про його поновлення [7, с. 89]
Вчиняючи виконавчий напис, нотаріус
повинен перевірити наявність умов, за яких
можливе вчинення виконавчого напису,
зокрема:
– чи підпадає заявлена вимога під той вид
заборгованості, про який іде мова в Переліку;
– чи подані всі передбачені Переліком
документи та чи оформлені вони належним
чином;
– чи підтверджують подані документи
безспірність заборгованості боржника перед
стягувачем та прострочення виконання
зобов’язання;
– чи не виник спір між заінтересованими
особами;
– чи не минув встановлений законодавством строк для вчинення виконавчого напису.
Виконавчий напис вчинюється нотаріусом незалежно від місця виконання вимоги,
місцезнаходження боржника або стягувача
(пункт 1.4. глави 16 Порядку).
Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16
розділу ІІ Порядку для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається
заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені:
відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та
боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах,
код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк,
за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або
предметів, що підлягатимуть витребуванню,
включаючи пеню, штрафи, проценти тощо.
Заява може містити також іншу інформацію,
необхідну для вчинення виконавчого напису.
До заяви додаються документи, необхідні
для вчинення виконавчого напису:
– оригінал документа (нотаріально
посвідчені договори, опротестований вексель з актом про протест векселя тощо), який
передбачає сплату грошових сум, передачу
або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене (передане в
іпотеку) майно;
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– документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов’язання.
У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають
відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача (підпункт 2.2 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ
Порядку).
Треба
зазначити,
що
у
справі
№ 6-4882св11 Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних та кримінальних справ ухвалою від 15 червня 2011 р. та
у справі № 5015/1965/11 Вищий господарський суд України Постановою від 27 жовтня
2011 р. визначили важливу деталь: «безспірність заборгованості можуть підтверджувати
виключно первинні бухгалтерські документи, оформлені відповідно до статті 9 Закону
«Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні».
Окремо слід сказати, що чинне законодавство України на цей час не зобов’язує
нотаріуса викликати боржника і з’ясовувати
наявність чи відсутність його заперечень
проти вимог стягувача (кредитора). Нотаріус вирішує питання про вчинення виконавчого напису на підставі документів, наданих лише однією стороною, стягувачем, і
не зобов’язаний запитувати та одержувати
пояснення боржника з приводу заборгованості для підтвердження чи спростування її
безспірності [8].
Виконавчий напис вчинюється на оригіналі документа (дублікаті документа, що має
силу оригіналу), що встановлює заборгованість. Якщо виконавчий напис не вміщується
на документі, що встановлює заборгованість,
він може бути продовжений чи викладений
повністю на прикріпленому до документа
спеціальному бланку нотаріальних документів.
Якщо за борговим документом необхідно
провести стягнення частинами, виконавчий
напис за кожним стягненням може бути зроблений на копії документа або на виписці з
особового рахунку боржника; у цих випадках на оригіналі документа, що встановлює
заборгованість, робиться відмітка про вчинення виконавчого напису і зазначається, за
який строк і яка сума стягнута, дата і номер
за реєстром нотаріальних дій.
Вимоги до змісту виконавчого напису
нотаріуса встановлені статтею 89 Закону та
п. 4 глави 16 розділу ІІ Порядку.
Так, у виконавчому написі повинно
зазначатися:
1)дата (рік, місяць, число) його вчинення,
посада, прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса,
який вчинив виконавчий напис;
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2)найменування та адреса стягувача;
3)найменування, адреса, дата і місце
народження боржника, місце роботи (для
громадян), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб);
4)строк, за який провадиться стягнення;
5)суми, що підлягають стягненню, або
предмети, які підлягають витребуванню, в
тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення;
6)розмір плати, сума державного мита,
сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника;
7)номер, за яким виконавчий напис зареєстровано;
8)дата набрання юридичної сили;
9)строк пред’явлення виконавчого напису до виконання.
Виконавчий напис вчинюється в одному
примірнику, скріплюється підписом і печаткою нотаріуса.
Нотаріуси відмовляють у вчиненні виконавчого напису у випадках, коли витребовується майно, звернення стягнення на яке
забороняється законодавством України або
здійснюється виключно на підставі рішення
суду.
Так, не може бути звернено стягнення:
– на майно, одержане на підставі договору про припинення права на утримання
(стаття 89 Сімейного кодексу України);
– на майно, передане набувачу за договором довічного утримання (догляду)
(стаття 754 Цивільного кодексу України)
протягом життя відчужувача.
Звернення стягнення на майно, що є
предметом іпотеки і належить державному
чи комунальному підприємству або підприємству, більш як 50 відсотків акцій (часток,
паїв) якого перебуває у державній власності,
здійснюється на підставі рішення суду (стаття 33 Закону України «Про іпотеку»).
Виключається
вчинення
виконавчого напису і у випадках, передбачених
статтею 20 Закону України «Про заставу».
Так, звернення стягнення на заставлене
майно державного підприємства, не менше
п’ятдесяти відсотків акцій (часток, паїв) якого є у державній власності, здійснюється за
рішенням суду.
Особливою ознакою виконавчого напису слід визнати те, що він є виконавчим
документом. Відповідна ознака виконавчого напису випливає не лише з теоретичних
положень, а й зумовлена положеннями чинного законодавства. Зокрема, відповідно до
п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче
провадження» виконавчий напис нотаріуса
визначено як самостійний різновид виконавчого документа, поряд із виконавчим листом,
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судовим наказом, ухвалою суду, посвідченням комісії по трудовим спорам та ін.
Слід відзначити, що виконавчий напис
нотаріуса, як виконавчий документ, являє
собою форму реалізації юрисдикційних
повноважень нотаріусів, які санкціонують безспірне стягнення заборгованості.
Надання документам виконавчої сили
дозволяє використовувати їх як виконавчі
документи, за якими можливе примусове
виконання [6].
Стаття 91 Закону України «Про нотаріат» встановлює, що виконавчий напис може
бути пред’явлено до примусового виконання
протягом одного року з моменту його вчинення.
Підсумовуючи все вищевикладене, слід
зазначити, що вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає
в посвідченні права стягувача на стягнення
грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою
діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не
встановлює прав або обов’язків учасників
правовідносин, не визнає і не змінює їх, не
вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових
сум або витребування від боржника майна, а
підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості
в позасудовому порядку реалізувати його
право на примусове виконання зобов’язання
боржником [8].
Висновки
Отже, відповідне право стягувача, за
захистом якого він звернувся до нотаріуса
із заявою про вчинення виконавчого напису, повинно існувати на момент звернення.
Так само на цей момент повинна існувати
заборгованість або інша відповідальність
боржника перед стягувачем. Безспірність –
визначальна юридична якість такої заборгованості (вимоги стягувача). Водночас це
найбільш слабке місце під час визначення
нотаріусом підстав для вчинення виконавчого напису на документі. Адже у будь-якій,
а тим більш у нинішній вітчизняній, правовій системі поняття «безспірність» по відношенню до сплати коштів, виконання боргових зобов’язань викликає спір якщо не по
суті, то по формальним ознакам, перетворюючи формально виписану законодавцем
норму на фікцію у реальному житті. Такі
правові зв’язки багато у чому об’єктивно
зумовлені, оскільки людина за природою
потребує матеріального і не схильна його
передавати іншим. Здебільшого не передає

вона й власні кошти іншій особі у позасудовий правовий спосіб, навіть якщо такий
обов’язок до цього був формально-юридично зафіксований. Вочевидь, у всіх відносинах щодо виконавчих написів нотаріусів
мають місце підстави як для нотаріальних
дій, так і для діяльності суддів (у разі волі
на те сторін). І у цьому зв’язку варто чітко
розуміти, що надання нотаріусом виконавчої сили автентичному акту (договору, векселю та ін.) дозволяє звертати його до примусового виконання без звернення до суду.
При цьому такі дії нотаріуса не означають
фактичного визнання (встановлення) юридичної вірогідності, безспірності чи інших
суміжних ознак зобов’язань сторін, виражених у документі, на якому вчинено виконавчий напис. Оцінки юридичних якостей
описаного типу зобов’язань сторін презюмуються нотаріусом формально юридично
(лат. a priori) без звернення до відповідних
процедур, з яких складається цивільний та
господарський судові процеси, залишаючи
зацікавленим особам (сторонам) ініціативу
участі у цих процесах.
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В статье исследовано содержание исполнительной надписи нотариуса как внесудебной формы
защиты гражданских прав и законных интересов. Установлено, что исполнительная надпись нотариуса – это нотариальное действие, нацеленное на реализацию субъективных прав для достижения
конкретного правового результата. Доказано, что бесспорность представляет собой определяющее
юридическое качество такого требования взыскателя. В то же время это наиболее слабое место при
определении нотариусом оснований для совершения исполнительной надписи на документе. Понятие
«бесспорность» по отношению к выполнению долговых обязательств вызывает спор если не по сути,
то по формальным признакам, превращая формально выписанную законодателем норму в фикцию в
реальной жизни. В основном человек не передает собственные средства другому лицу внесудебным
правовым способом, даже если такая обязанность до этого была формально-юридически зафиксирована. Подытожено, что во всех отношениях относительно исполнительных надписей нотариусов имеют место быть основания как для нотариальных действий, так и для деятельности судей.
И в этой связи отмечается, что предоставление нотариусом исполнительной силы аутентичным
актам позволяет обращать его к принудительному исполнению без обращения в суд. При этом такие
действия нотариуса не означают фактического признания юридической достоверности, бесспорности или иных смежных признаков обязательств сторон, выраженных в документе, на котором
совершена исполнительная надпись. Оценки юридических качеств описанного типа обязательств
сторон предполагаются нотариусом формально-юридически без обращения к соответствующим
процедурам гражданского или хозяйственного судебных процессов, оставляя заинтересованным
лицам инициативу участия в этих процессах.
Ключевые слова: бесспорность, должник, исполнительная надпись, требование, задолженность,
нотариус, право, суд.

The article reveals the content of the executive inscription of the notary as an out-of-court form of protection of civil rights and legitimate interests. The problematic of the functional appointment of the executive
inscription of the notary as an important element in the establishment of law and order and the protection
of human rights requires a thorough scientific rethinking, since in practice issues of uncertainty about the
requirements of the claimant, the grounds for challenging this notarial act in court, etc., continue to arise. It is
fairly noted in the professional literature that the notary's executive inscription as a separate way of protecting civil rights is a legally established alternative to a substantially more complicated content of the judicial
protection process. Legislative definition of the term "executive inscription" is currently absent, in the legal
literature, there are several points of view on it.
It has been established that the notary's executive inscription is a notarial act aimed at the realization of
subjective rights in order to achieve a certain legal result. During the exercise of this action, the notary shall
ensure the exercise of the right of recourse without the involvement of a court, which shall exist at the time
of such an inscription. At this moment there must be a debt or other liability of the debtor to the payer. It is
proved that uncertainty is the determining legal quality of such a claimant. Simultaneously, it is the weakest
place when determining the notary's reasons for executing the inscription on the document. The notion of
"uncertainty" in relation to the execution of debts causes a dispute if not in essence, then on formal grounds,
transforming the formally prescribed by the legislator the norm for fiction in real life. For the most part, a
person does not transfer his own funds to another person in an out-of-court legal way, even if such a duty
has previously been formally-legally fixed. Summarized that in all respects, as regards notaries' executive
writings, there are grounds for both notarial acts and the activity of judges. And in this connection, it was
stressed that the provision by the notary public of the executive power of the authentic act allows him to be
compulsorily executed without resorting to a court. At the same time, such actions of the notary do not mean
the actual recognition of legal certainty, uncertainty or other related features of obligations of the parties
expressed in the document on which the executive inscription is made. Assessments of the legal qualities of the
described type of obligations of the parties are foretold by a notary public formally legally without reference
to the relevant procedures from which civil and commercial trials are made, leaving the interested persons the
initiative to participate in these processes.
Key words: uncertainty, debtor, executive inscription, claim, debt, notary, law, court.
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
Стаття присвячена дослідженню цивільно-правової відповідальності як одного з наслідків неналежного виконання сторонами свої зобов’язань за договором перевезення небезпечних вантажів, її
ролі в механізмі забезпечення належного виконання зобов’язань та захисту цивільних прав та інтересів у сучасному цивільному праві України.
Ключові слова: відправник вантажу, перевізник, одержувач вантажу, небезпечний вантаж, цивільно-правова відповідальність, забезпечення виконання зобов’язань, захист порушених прав та інтересів.

Постановка проблеми. Цивільно-правова відповідальність як інструмент спонукання сторін договору до належного виконання
своїх зобов’язань викликає значний науково-практичний інтерес. І це не безпідставно,
адже цивільно-правова відповідальність є
ефективним інструментом впливу на учасників договірних правовідносин.
Звичайно, думки науковців щодо функцій та значення цивільно-правової відповідальності здебільшого збігаються. Є.О. Харитонов у лаконічній формі визначив основні з
них: 1. виховно-попереджувальна (превентивна) функція; 2. відновлювальна (компенсаційна) функція; 3. каральна (репресивна)
функція [1, с. 474].
Останнім часом з’ясовано етапи розвитку
(стадії) цивільно-правової відповідальності,
яку Н.С. Кузнєцова поєднала в систему матеріально-правового та процесуально-правового характеру [2, с. 30-48].
Водночас має місце наукова полеміка
щодо сутності та змісту цивільно-правової відповідальності; особливостей договірної відповідальності; значення вини як
умови цивільно-правової відповідальності,
в тому числі в конструкції договірної відповідальності; щодо цивільно-правової відповідальності та деліктного зобов’язання;
особливостей безвинної відповідальності,
яка застосовується в конструкції цивільноправової відповідальності за шкоду, завдану
джерелом підвищеної небезпеки та ін.
Враховуючи те, що небезпечні вантажі та
діяльність, пов’язану з ними, визнано джерелом підвищеної небезпеки, є низка питань,
які потребують свого уточнення. Серед
них – справедливість застосування конструкції безвинної відповідальності; можливість
використання інституту цивільно-правової
© О. Земскова, 2019

відповідальності за договором перевезення
небезпечних вантажів щодо умов, стосовно
яких, попри наявність заборон, санкція правової норми не передбачена; розподіл тягаря цивільно-правової відповідальності між
відправником та перевізником небезпечних
вантажів за негативні наслідки діяльності з
перевезення таких вантажів по відношенню
до третіх осіб; роль цивільно-правової відповідальності в механізмі захисту цивільних
прав та ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед теоретичних напрацювань
щодо цивільно-правової відповідальності варто виділити праці С.С. Алєксєєва,
В.А. Ойгензихта, М.С. Малєіна, А.О. Собчак,
О.С. Іоффе, О.О. Красавчикова, Г.К. Матвєєва, І.С. Канзафарової, Т.С. Ківалової,
Н.С. Кузнєцової, О.В. Дзери, М. Сібільова,
Р.Б. Шишки, Є.О. Харитонова, О.О. Кот,
В.І. Борисової, В.В. Луць та ін.
Заслуговують на увагу праці: Р.Ю. Заіки
«Юридична природа цивільно-правової відповідальності без вини» [3], В.В. Паришкури
«Проблемні аспекти цивільно-правової відповідальності без вини» [4], Н.І. Дуравкіної
«Відповідальність як складова механізму
забезпечення прав і свобод людини й громадянина» [5], Р.Б. Шишки «Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання»
[6], М.О. Недокус «Цивільно-правове регулювання перевезення небезпечних вантажів
автомобільним транспортом» [7], Р.Б. «Сірко Порядок виконання договору перевезення
вантажу залізничним транспортом» [8] та ін.
Проте наразі окремих досліджень, присвячених питанням цивільно-правової відповідальності за договором перевезення небезпечних вантажів, нам віднайти не вдалося.
Тим не менше як на теоретичному рівні, так і
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в практичній сфері є потреба в такому дослідженні, що зумовлює його актуальність.
Мета статті – з’ясувати особливості цивільно-правової відповідальності за договором
перевезення небезпечних вантажів, встановити рівень відповідності нормативних
санкцій, умов договорів потребам функцій
цивільно-правової відповідальності, внести пропозиції з удосконалення законодавства, яке регламентує ці особливості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині є низка питань загальнотеоретичного характеру стосовно ролі цивільно-правової відповідальності в механізмі правового
регулювання цивільних правовідносин та її
змісту.
Р.Б. Шишка звернув увагу на досить
важливий аспект цивільно-правової відповідальності – її зв’язок із застосуванням
юрисдикційними органами примусових
заходів впливу на порушника [9, с. 169].
Тому і визначення цивільно-правової відповідальності ним дається з позиції розуміння її як обов’язку порушника зобов’язання
зазнавати негативних наслідків за допущене порушення з метою відновлення чи
компенсації порушеного права у вигляді
додаткового покладання на правопорушника майнових обов’язків чи позбавлення його
суб’єктивного права [9, с. 170].
Водночас у своїй праці О.С. Іоффе
[10, с. 315-317] стверджує, що сутність
цивільно-правової відповідальності проявляється у двох елементах: визначеній
судом санкції та державному примусі до
піддавання їй. Саме тому, на його переконання, добровільне виконання акцесорного
обов’язку, який виник внаслідок порушення
зобов’язання, не є юридичною відповідальністю [6, с. 209].
Такий підхід простежувався і в роботах
С.М. Братуся, який ототожнював заходи
примусу в цивільному праві з цивільно-правовою відповідальністю [11, с. 219].
Проблему співвідношення категорій
захисту суб’єктивних цивільних прав та
цивільно-правової відповідальності актуалізував О.О. Кот. На його думку, вина є підставою цивільно-правової відповідальності, а не
її елементом. Крім того, закріплення права
особи на захист цивільних прав та застосування до порушника заходів відповідальності в нормах права уже свідчить про наявність
осуду держави [12, с. 223, 228].
Щодо даного питання Є.О. Харитонов
висловив позицію, що держава засуджує
лише винну поведінку, тоді як заходи захисту застосовуються незалежно від провини
[1, с. 471]. Відмежування ж заходів відпо-
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відальності від заходів захисту базується
на тому, що стягнення майнових санкцій
завжди пов’язане з осудом поведінки правопорушника [1, с. 470-471].
Як зазначила Я.М. Шевченко, саме відповідальність є способом здійснення осуду
державою поведінки правопорушника, і в
цьому контексті велике значення має категорія вини [13, с. 400].
Така позиція загалом підтримана і
В.І. Борисовою, яка зазначила, що суспільний осуд протиправної поведінки виражається у констатації факту вчинення правопорушення [14, с. 362].
На думку М. Сібільова, через те, що ЦК
України закріплює презумпцію вини порушника зобов’язання (ч. 2 ст. 614 ЦК України), зазначена умова відповідальності може
мати як обов’язковий, так і факультативний
характер залежно від того, яка форма відповідальності застосовується до порушника.
У разі відшкодування збитків та моральної
шкоди, всі умови мають обов’язковий характер (окрім випадків відповідальності незалежно від вини правопорушника). У разі
застосування такої форми цивільно-правової відповідальності, як сплата неустойки,
обов’язковий характер має лише умова щодо
протиправної поведінки боржника [15, с. 87].
У цій дискусії надзвичайно цікавою
є позиція Н.С. Кузнєцової. На її думку,
цивільно-правова відповідальність посідає
не останнє місце в механізмі цивільно-правового регулювання (а відповідно, і на різних
стадіях цього правового регулювання), а сам
факт правової норми, її зміст (гіпотеза, диспозиція та санкція) вже виявляє нормативну
основу цивільно-правової відповідальності.
Отже, норма права – це основа як цивільноправової відповідальності, так і механізму
правового регулювання [16, с. 358-359].
На її твердження, на третій стадії правового регулювання здійснюється реалізація прав та обов’язків. У разі ж порушення
регулятивного правовідношення, воно може
трансформуватися в охоронне правовідношення, в межах якого може відбуватися відновлення або захист порушених прав шляхом застосування заходів цивільно-правової
відповідальності [16, с. 363].
Загалом, така позиція була підтримана
А. Кострубою, який зробив висновок, що
правозастосування є етапом на стадії правореалізації правового регулювання цивільних
відносин. Юридичне наван¬таження правозастосування отримує в межах стадії правозахисту [17, с. 154].
Водночас, загалом підтримуючи концепцію
підстави цивільно-правової відповідальності,
якою є факт правопорушення, розуміємо ту
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об’єктивну реальність, що це порушення має
різний прояв. З одного боку, має місце порушення приписів правової норми, а з іншого –
порушення суб’єктивного цивільного права. Ці
два фактори не виключають один одного, а
навпаки, дають більш повне уявлення про правопорушення та його наслідки.
Підтвердження даної гіпотези знаходимо у М. Сібільова, який писав, що підставою
цивільно-правової відповідальності взагалі є
порушення суб’єктивного цивільного права.
Порушення цього права у сфері договірних
правовідносин є порушенням договірного
зобов’язання (ст. 610 ЦК України). При тому,
що саме порушення проявляється у формі
поведінки, яка не відповідає вимогам, що ставляться до належного виконання зобов’язання.
Цікавою у цьому контексті є думка зазначеного автора, що в самому ЦК України
закладено дві базові моделі правового регулювання договірних відносин – внутрішнє та
зовнішнє регулювання. Друга модель передбачає як коло обов’язкових умов, так і коло
тих умов, від яких сторони відійти не можуть.
У цій моделі (до речі, ми говоримо тут про неї
у зв’язку з тим, що саме ця модель правового
регулювання використовується для регулювання правовідносин з перевезення небезпечних вантажів) протиправною є поведінка порушника, що порушує умови договору
(незалежно від її закріплення – у договорі чи
нормативно-правовому акті). Водночас не
кожний відступ сторін від імперативних приписів законодавства свідчить про протиправну поведінку сторони зобов’язання [15, с. 85].
Так, приміром, якщо сторона-перевізник
здійснила доставку небезпечного вантажу
без шкідливих наслідків для одержувача вантажу, інтересів третіх осіб, екології тощо, хоч
би і з порушенням окремих норм законодавства (приміром, перевезення здійснив перевізник, який не мав відповідного дозволу, або,
скажімо, без використання маркування про
небезпечність вантажу, з неправильним кріпленням вантажу тощо), не може вважатися
такою, що порушила договірне зобов’язання.
Зазначене дає підстави для розуміння
того, що категорія цивільно-правової відповідальності є поліаспектною та багатогранною.
Так, якщо вище йшлося про стадію, на якій
можливе «включення» механізму цивільноправової відповідальності за умови, що вона
вже передбачена в санкції відповідної правової норми, то на етапі застосування цивільно-правової відповідальності з’ясовується її
зв’язок з наявністю «шкідливих наслідків»
з точки зору негативного впливу допущеного порушення цивільних прав на суспільні інтереси. На думку Н.С. Кузнєцової, ці
«шкідливі наслідки» не мають ніякого право-

вого значення, оскільки сам факт порушення
права суб’єкта цивільного правовідношення тягне потребу відновлення порушеного
права в тому числі шляхом застосування
цивільно-правової відповідальності. Звідси
вона робить висновок, що підставою відповідальності є саме порушення суб’єктивного
цивільного права. Притому вона визнає, що
для окремих видів порушених суб’єктивних
цивільних прав законодавець сформував
умови цивільно-правової відповідальності: протиправність порушення; наявність
шкоди; наявність причинного зв’язку; вина
порушника [16, с. 369].
На наше переконання, складним залишається питання договірної відповідальності і
відповідальності за договором (залежно від
того, хто формує зміст правила поведінки
між учасниками договірного правовідношення та зміст відповідних санкцій за порушення цих правил – держава чи сторони договору). Тут ми маємо на увазі той випадок, коли
частина умов договору формується не сторонами договору, а законодавцем у відповідних
нормативно-правових актах. Тим не менше
і ці умови визнаються істотними умовами
договору, оскільки закон їх визнає необхідними для даної групи (виду) договорів.
Порушення цих умов повинно мати наслідки
цивільно-правового характеру, передбачені
законодавцем у відповідних нормативноправових актах (транспортних статутах та
кодексах, правилах перевезень вантажів на
різних видах транспорту, Правилами перевезення небезпечних вантажів [18]) чи сторонами договору (в аспекті досліджуваного
нами договору перевезення небезпечних вантажів – обидва випадки).
З огляду на аргументи вищезазначених науковців, можемо зробити висновок,
що у разі порушення умов договору добровільне виконання акцесорного договірного
зобов’язання не є цивільно-правовою відповідальністю.
То виникає логічне питання: що це? Чим
є у такому випадку те, що більшість юристів
звикли називати договірною відповідальністю?
Чи варто приділяти увагу категорії вини,
якщо насправді єдиною підставою договірної відповідальності є факт порушення умов
договору?
Фактично, аналізуючи праці науковців,
доходимо висновку, що вина як умова цивільно-правової відповідальності враховується в
деліктних зобов’язаннях (у договірних правовідносинах – у разі завдання шкоди). Тут
варто чітко усвідомлювати, що порушення
договірних умов не завжди тягне за собою
завдання шкоди. Саме тому як наслідок
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невиконання чи неналежного виконання
договору передбачається сплата неустойки
та/або відшкодування збитків, але і те й інше
і разом можна вважати формами цивільноправової відповідальності. У теорії права
залежно від співвідношення відшкодування збитків розрізняють залікову, штрафну
(або кумулятивну – за загальним правилом
ст. 624 ЦК України передбачається стягнення неустойки та збитків у повному обсязі),
виняткову та альтернативну неустойку).
Погодимося з позицією Є.О. Харитонова, що недоліком ЦК України є те, що
він не визначає, які з правових наслідків
порушення зобов’язання є засобами відповідальності, а відповідно, застосовуються за
наявності вини, а які не належать до засобів
відповідальності і застосовуються незалежно
від вини [19, с. 58-59].
У контексті нашого дослідження актуальною вбачається теза О.Е. Лейст про те, що
юридична відповідальність є застосуванням і
здійсненням санкції, яка є необхідним атрибутом правової норми. Притому існує нерозривний зв’язок між санкцією та відповідальністю, зміст якого полягає в конструкції «без
санкції немає відповідальності» [20, с. 97].
Аналіз Статуту залізничного транспорту та Правил перевезення небезпечних вантажів свідчить, що заборони чи приписи в
основному або мають декларативний характер, або ж сприяють визначенню винної особи у завданні шкоди через розподіл тягаря
прав і обов’язків сторін. Йдеться про те, що
винною у завданні шкоди буде визнаватися
та сторона, яка не виконала відповідний припис законодавства або ж здійснила його з
порушенням.
Так, приміром, п. 118 Статуту залізниць
України передбачено, що за пред’явлення
вантажу, який заборонено до перевезень,
або який потребує під час перевезення особливих заходів безпеки, або з неправильним
зазначенням його найменування и властивостей, з відправника, крім заподіяних залізниці збитків і витрат, стягується штраф у
розмірі п’ятикратної провізної плати за всю
відстань перевезення.
Якщо через порушення відправником
Правил перевезення небезпечних вантажів
сталася аварія, збитки відшкодовуються відправником.
Некоректність даної норми полягає у
тому, що не до кінця є зрозумілим, чи застосовується до порушника штраф у тому
випадку, якщо шкоди залізниці заподіяно не
було?
Або інший приклад: п. 7.1.3 Правил перевезення небезпечних вантажів містить положення, згідно з яким способи розміщення і
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кріплення небезпечних вантажів у спеціалізованих контейнерах розробляє і затверджує
відправник. Вони повинні відповідати вимогам нормативного документа про навантаження, розміщення і кріплення вантажу та Правилам перевезення вантажів у спеціальних та
спеціалізованих контейнерах відправників і
одержувачів.
Загалом, ні Статутом, ні Правилами
наслідків (санкцій) стосовно порушення приписів даної чи іншої норми не передбачено.
Наступний приклад: згідно з ч. 2 та
3 п. 7.2.3 Правил перевезення небезпечних
вантажів контейнери з небезпечними вантажами повинні вивозитися зі станції протягом
24 годин з моменту отримання одержувачами повідомлень про прибуття вантажів. Притому одержувачі не мають права відмовлятися від приймання небезпечних вантажів, які
прибули на їх адресу.
Виникає логічне питання: а якщо всетаки відмовляються? Які наслідки? Які
санкції? І, що найголовніше, що має за таких
обставин робити перевізник?
Вважаємо, що в цій частині законодавство має орієнтуватися не лише на заборони,
встановлення відповідальності за порушення приписів норм, які порушувати не можна,
але і містити механізм захисту прав та інтересів сторін договору перевезення небезпечних
вантажів, включаючи перевізника.
Висновки
На наше переконання, нормативно-правове регулювання перевезень небезпечних вантажів повинне мати комплексний характер, а
відповідно, містити інформацію щодо наслідків порушення договірних умов (та нормативних приписів та заборон), а також вирішувати
в цьому контексті питання відповідальності за
порушення (невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань).
Тому пропонуємо на нормативному рівні
запровадити використання так званих оперативних санкцій на кшталт тих, які застосовуються в договорі підряду: йдеться про право
перевізника у разі порушення певних умов
договору чи приписів закону, яке може зашкодити безпеці доставки небезпечних вантажів,
відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків (ч. 2 ст. 852 ЦК України).
Водночас відкритим для подальших
наукових розвідок залишається питання
цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану у зв’язку з транспортуванням
небезпечного вантажу, попри належне виконання договору перевезення небезпечного
вантажу. Йдеться про ті рідкі випадки, коли
поведінка особи є правомірною, але шкода
все ж таки завдається. У контексті припи-
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сів ч. 5 ст. 1187 ЦК України (відшкодування
шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки) йдеться або про відповідальність без
вини, безвинну відповідальність чи відповідальність незалежно від вини).
Переконані, що за своїм змістом саме ця
стаття спонукає усі сторони договору перевезення небезпечних вантажів ставитися до
належного виконання всіх вимог законодавця з підвищеною увагою та використовувати додаткові заходи, спрямовані на усунення шкідливих наслідків у разі виходу з-під
контролю об’єкта доставки (йдеться про
застосування інституту страхування відповідальності), що має на меті забезпечення компенсаторної функції цивільного права.
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Статья посвящена исследованию гражданско-правовой ответственности как одного из последствий ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по договору перевозки опасных
грузов, ее роли в механизме обеспечения надлежащего исполнения обязательств, а также защиты
гражданских прав и интересов в современном гражданском праве Украины.
Ключевые слова: грузоотправитель, перевозчик, получатель груза, опасный груз, гражданско-правовая ответственность, обеспечение выполнения обязательств, защита нарушенных прав и интересов.

The article is devoted to the study of civil liability as one of the consequences of improper performance
by the parties of their obligations under the contract of carriage of dangerous goods, its role in ensuring the
proper fulfillment of obligations and protecting civil rights and interests in modern civil law of Ukraine.
Key words: consignor, carrier, consignee, dangerous goods, civil liability, enforcement of obligations,
protection of violated rights and interests.
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ДОКАЗИ В СПРАВАХ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Наукова стаття присвячена визначенню поняття та видів доказів у справах окремого провадження. Виходячи з юридичної природи окремого провадження як виду непозовного цивільного судочинства, виокремлено засоби доказування, які містять фактичні дані у відповідних справах.
Ключові слова: докази, окреме провадження, показання свідків, письмові докази, речові докази,
електронні докази, висновок експерта.

Постановка проблеми. Інститут доказів і
доказування є невід’ємним складником внутрішньої системи будь-якої процесуальної
галузі права, адже регламентує суспільні відносини, що опосередковують порядок встановлення наявності або відсутності обставин,
які мають значення для вирішення справи.
За допомогою правового механізму цього
інституту забезпечується чітка стадійність
доказової діяльності, а також відповідність
процесуальної форми доказів встановленим
у законі вимогам [1, с. 38].
Відповідно до ч. 2 ст. 19 ЦПК України
цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими законом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного
провадження (загального або спрощеного);
3) окремого провадження.
Окреме провадження призначене для
розгляду справ про підтвердження наявності
або відсутності юридичних фактів, що мають
значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов для здійснення нею
особистих немайнових чи майнових прав або
підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав (ч. 7 ст. 19 ЦПК України).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Інститут доказів і доказування неодноразово
був предметом наукових розвідок вченихпроцесуалістів. Відповідну проблематику
досліджували такі науковці, як: Ю. В. Білоусов, С. С. Бичкова, Л. Є. Гузь, В. В. Комаров,
В. М. Кравчук, Л. А. Кондрат’єва, Г. О. Світлична, В. І. Тертишніков, О. І. Угриновська,
І. В. Удальцова, С. Я. Фурса, Ю. С. Червоний, Г. В. Чурпіта, М. Й. Штефан та інші.
Водночас зазначені вчені розглядали здебільшого проблеми правового регулювання
категорії доказів і доказування у межах позовного провадження, залишаючи поза увагою
особливості вказаного процесуального інституту в інших видах цивільного судочинства.
Зокрема, не досліджувався вченими інститут
доказів у справах окремого провадження.
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Мета статті (постановка завдання). З огляду на викладене, метою цієї наукової статті є визначення поняття та видів доказів у
справах окремого провадження, виходячи
з юридичної природи останнього як виду
непозовного цивільного судочинства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначається в юридичній літературі,
у справах непозовного цивільного судочинства діють загальні правила інституту доказів і доказування, за певними винятками,
встановленими законом [2, с. 169].
Відповідно до ч. 1 ст. 76 ЦПК України
доказами є будь-які дані, на підставі яких
суд встановлює наявність або відсутність
обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших
обставин, які мають значення для вирішення
справи.
Докази в цивільному процесі характеризуються єдністю таких елементів: 1) змісту
доказів; 2) процесуальної форми доказів;
3) процесуального порядку одержання,
дослідження та оцінки змісту і процесуальної форми доказів [3, с. 215].
Зміст доказів становлять будь-які фактичні дані, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, які мають значення для правильного
вирішення справи. Так, у справі за спільною
заявою подружжя про розірвання шлюбу
змістом наданого заявниками доказу, встановленого на підставі показань свідка, є фактичні дані про суттєве погіршення відносин
між подружжям.
Процесуальною формою доказів є визначені цивільним процесуальним законом
засоби доказування, в яких закріплюються
фактичні дані, що обґрунтовують вимоги і
заперечення учасників справи, та інші обставини, які мають значення для правильного
вирішення справи [3, с. 215].
Відповідно до ч. 2 ст. 76 ЦПК України
процесуальною формою доказів, тобто засо© Р. Кашперський, 2019
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бами доказування, є: 1) письмові, речові і
електронні докази; 2) висновки експертів;
3) показання свідків.
Слід погодитися з висловленою Г. В. Чурпітою думкою про те, що відповідно до загального порядку розгляду справ окремого
провадження, закріпленого у ст. 294 ЦПК
України, у таких справах суд може брати до
уваги всі передбачені законом засоби доказування [2, с. 170]. Так, наприклад, у справі
про визнання фізичної особи недієздатною
заявник має обґрунтувати свої вимоги фактичними даними про те, що особа, щодо якої
вирішується питання про визнання її недієздатною, не усвідомлює значення своїх дій та
не може керувати ними через стійкий хронічний психічний розлад. І процесуальною формою цих доказів має бути висновок судовопсихіатричної експертизи.
Процесуальний порядок одержання,
дослідження та оцінки змісту і процесуальної форми доказів – це встановлена цивільним процесуальним законом послідовність
отримання, дослідження та оцінки змісту доказів і засобів доказування. Зокрема,
особливою процесуальною процедурою
характеризується порядок отримання фактичних даних на підставі показань свідків,
які мають дипломатичний імунітет. Відповідно до ч. 2 ст. 70 ЦПК України особи, які
мають дипломатичний імунітет, не можуть
бути допитані як свідки без їхньої згоди,
а представники дипломатичних представництв – без згоди дипломатичного представника [3, с. 216].
Як і у справах позовного провадження,
під час розгляду справ окремого провадження суд має встановити, що докази відповідають визначеним законом вимогам, якими
є: належність, допустимість, достатність,
достовірність.
Відповідно до ст. 77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо
предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше
значення для розгляду справи і підлягають встановленню для ухвалення судового
рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд
не бере до розгляду докази, що не стосуються
предмета доказування.
Заявник та інші учасники справ окремого провадження мають право обґрунтувати
належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Проте
остаточно питання про належність доказів
вирішується судом, який повинен регулювати процес формування доказів, необхідних

для обґрунтування судового рішення. Як вже
зазначалося, суд не має права брати до уваги
докази, які не стосуються предмета доказування [4, с. 117].
Правило щодо допустимості доказів міститься у статті 78 ЦПК України, відповідно
до якої суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого
законом. Обставини справи, які за законом
мають бути підтверджені певними засобами
доказування, не можуть підтверджуватися
іншими засобами доказування.
Таким чином, допустимість кожного конкретного доказу залежить від дотримання
процесуального порядку отримання, дослідження та оцінки змісту і процесуальної
форми доказу. Порушення вимог закону,
що пред’являються до порядку формування
засобів доказування як процесуальної форми
судових доказів, тягне недопустимість цих
засобів доказування, неможливість використання фактичних даних, які містяться в них,
для встановлення істини у справі. Зокрема,
недопустимим доказом у справі про встановлення режиму окремого проживання
подружжя буде письмова згода дружини на
встановлення такого режиму, отримана під
впливом насильства [2, с. 176].
Не можна оминути увагою і той факт, що
належність та допустимість доказів є вагомими факторами, які враховує у своїй прецедентній практиці Європейській суд з прав
людини, на думку якого завжди має визначатися якість поданих до суду доказів, зокрема
те, чи викликають обставини, за яких вони
були отримані, будь-який сумнів щодо їхньої
достовірності й точності [5, с. 91].
Третя вимога до доказів – їх достовірність. Які ж докази є достовірними?
Як визначено у ст. 79 ЦПК України,
достовірними є докази, на підставі яких
можна встановити дійсні обставини справи.
Видається, що дійсними обставинами справи
є ті обставини, що об’єктивно та неупереджено відображають події дійсності.
І, як вже зазначалося вище, поряд із
належністю, допустимістю і достовірністю,
докази мають відповідати вимозі достатності.
Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які
входять до предмета доказування. Питання
про достатність доказів для встановлення
обставин, що мають значення для справи, суд
вирішує відповідно до свого внутрішнього
переконання (ст. 80 ЦПК України).
Поряд із вимогами до доказів, у межах
цієї наукової розвідки зупинимося на процесуальній формі доказів у справах окре-
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мого провадження – засобах доказування,
якими відповідно до ч. 2 ст. 76 ЦПК України
є: 1) письмові, речові й електронні докази;
2) висновки експертів; 3) показання свідків.
Згідно з ч. 1–2 ст. 95 ЦПК України
письмовими доказами є документи (крім
електронних документів), які містять дані
про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази
подаються в оригіналі або в належним чином
засвідченій копії, якщо інше не передбачено
ЦПК України. Якщо для вирішення спору
має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг із нього.
Письмові докази у справах окремого провадження можуть бути процесуальною формою таких письмових документів, як: договір
щодо визначення умов виховання та проживання дитини; договір про сплату аліментів на
дитину; свідоцтво про державну реєстрацію
шлюбу; свідоцтво про народження дитини;
вирок суду про засудження одного з подружжя до позбавлення волі; довідка з місця роботи про розмір заробітної плати тощо [6, с. 95].
Крім того, як письмові докази слід розглядати і висновки органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, надані
на виконання їхніх повноважень як органів
та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Наприклад, у справах про розірвання шлюбу одним із таких письмових доказів може
бути висновок органу опіки та піклування
про порядок участі того з батьків, хто проживає окремо від дітей, у їх вихованні, а також
матеріали перевірки органів опіки та піклування з питань умов життя дітей та їхніх
батьків [7, с. 290].
Речовими доказами є предмети матеріального світу, які своїм існуванням, своїми
якостями, властивостями, місцезнаходженням, іншими ознаками дають змогу встановити обставини, що мають значення для
справи (ст. 97 ЦПК України).
У справах окремого провадження речовими доказами можуть бути, наприклад,
кров та інші виділення людини у справах
про визначення походження дитини; звукота відеозаписи – у справах про розірвання
шлюбу за спільною заявою подружжя, яке
має дітей, тощо.
Електронні докази – новий інститут
цивільного процесуального права України.
Як визначено в ч. 1 ст. 100 ЦПК України,
електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані
про обставини, що мають значення для справи, зокрема: електронні документи (в тому
числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукоза-
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писи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові,
мультимедійні та голосові повідомлення,
метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися,
зокрема, на портативних пристроях (картах
пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших
місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).
Електронні докази подаються в оригіналі
або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до
власноручного підпису відповідно до Закону
України «Про електронний цифровий підпис». Законом може бути передбачено інший
порядок засвідчення електронної копії електронного доказу. Учасники справи мають
право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом
(ч. 2–3 ст. 100 ЦПК України).
На наш погляд, використання електронних доказів для підтвердження наявності
або відсутності обставин у справах окремого
провадження з часом набуде все більшого
поширення. Видається, що у сучасному світі за допомогою інформації в електронній
(цифровій) формі можна підтверджувати
наявність або відсутність обставин, що мають
значення у будь-яких справах окремого провадження, як-от: про визнання фізичної
особи безвісно відсутньою чи оголошення
її померлою; про усиновлення; про встановлення фактів, що мають юридичне значення;
про передачу безхазяйної нерухомої речі у
комунальну власність; про розкриття банком
інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб тощо.
Наступний засіб доказування, який є
процесуально формою доказів у справах
окремого провадження, – висновок експерта.
Висновок експерта – це докладний опис
проведених експертом досліджень, зроблені
у результаті них висновки та обґрунтовані
відповіді на питання, поставлені експертові,
складені у порядку, визначеному законодавством (ч. 1 ст. 102 ЦПК України).
Предметом висновку експерта може бути
дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких
потребує наявних у експерта спеціальних
знань. Предметом висновку експерта не
можуть бути питання права. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали
суду про призначення експертизи. Висновок
експерта викладається у письмовій формі і
долучається до справи (ч. 2–4 ст. 102 ЦПК
України).
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Зокрема, до судових експертиз, які найчастіше проводяться під час розгляду справ окремого провадження, належать експертиза крові
та інших виділень людини, генетична, медична,
психіатрична, психологічна та ін. Такі експертизи проводяться для встановлення справжніх
батьків дитини у справах про визначення походження дитини, встановлення зиготності близнюків як результату злиття чоловічої й жіночої
статевих клітин, встановлення родинності.
У таких випадках дослідженню підлягають:
кров, слина, сперма, волосся. Це можуть бути
як зразки біоматеріалу від живих осіб, так і сліди біологічного походження на речових доказах [8, с. 145–146].
І нарешті, показання свідка – повідомлення про відомі йому обставини, які
мають значення для справи. Не є доказом
показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини
(ч. 1 ст. 90 ЦПК України).
Для підтвердження інших обставин у
справах окремого провадження суд може
звернутися до показань свідків як джерела
додаткової інформації про ті факти, що входять до предмета доказування, наприклад, у
справах про: встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі,
прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не
збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем,
місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті (п. 6 ч. 1 ст. 256 ЦПК України); встановлення факту народження особи в певний
час у разі неможливості реєстрації органом
ДРАЦСу факту народження, у тому числі
на тимчасово окупованій території України
(п. 7 ч. 1 ст. 256, ст. 257–1 ЦПК України); встановлення факту проживання однією сім’єю
чоловікатажінкибезшлюбу(п.5ч.1ст.256ЦПК
України) тощо [2, с. 171].
Висновки
Дослідження інституту доказів у справах окремого провадження дало змогу нам

дійти висновку про те, що під час розгляду
справ окремого провадження діють загальні правила інституту доказів і доказування, за певними винятками, встановленими
законом. Як і у справах позовного провадження, під час розгляду справ окремого
провадження суд має встановити, що докази відповідають визначеним законом вимогам, якими є: належність, допустимість,
достатність, достовірність. Крім того, у
справах окремого провадження суд може
брати до уваги всі передбачені законом
засоби доказування.
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Научная статья посвящена определению понятия и видов доказательств по делам особого производства. Исходя из юридической природы особого производства как вида неискового гражданского
судопроизводства выделены средства доказывания, которые содержат фактические данные в соответствующих делах.
Ключевые слова: доказательства, особое производство, показания свидетелей, письменные доказательства, вещественные доказательства, электронные доказательства, заключение эксперта.

The scientific article is devoted to the definition of the concept and types of evidence in cases of separate
proceedings. Proceeding from the legal nature of a separate proceeding as a type of non-recourse civil proceedings, the means of proof, which contain factual data in the relevant cases, are identified.
Key words: evidence, separate proceedings, testimony, written evidence, evidence, electronic evidence,
expert opinion.
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УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ НАДАННЯ
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних із визначенням особливостей виконання
договірних зобов’язань із надання транспортних послуг. Проаналізовано умови виконання зобов’язань
із надання транспортних послуг як основні стандарти поведінки, дотримання яких свідчить про відсутність порушення договірного зобов’язання. Встановлено, що діяльність перевізника є дозвільною,
тому виконання зобов’язань із надання транспортних послуг додатково гарантується публічно-правовим забезпеченням їх виконання. Акцентовано увагу на з’ясуванні ролі та місця звичаю як умови
виконання зобов’язань із надання транспортних послуг.
Ключові слова: умови виконання договірних зобов’язань, договір перевезення, нормативне регулювання, договірне регулювання, правовий звичай, інші вимоги, що звичайно ставляться, суть зобов’язань
із надання транспортних послуг.

Постановка проблеми в загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасних
умовах адаптації законодавства України до
європейських стандартів набувають актуальності окремі аспекти правового регулювання договірних відносин, у тому числі
договірних відносин із надання транспортних послуг. У контексті зазначеного цікавим як із теоретичної, так і з практичної точки зору є дослідження питань, пов’язаних із
визначенням особливостей виконання договірних зобов’язань із надання транспортних
послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення не вирішених
раніше частин загальної проблеми, яким
присвячується стаття. Окремі аспекти проблематики договірних зобов’язань із надання транспортних послуг неодноразово
ставали предметом дослідження в працях
багатьох українських та зарубіжних науковців, серед яких: І. О. Безлюдько, І. В. Булгакова, М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський,
Т. В. Гриняк, С. Д. Гринько (Русу),
Е. М. Деркач, І. А. Діковська, Я. О. Добідовська, О. В. Клепікова, Т. О. Колянковська,
В. В. Луць, С. Ю. Морозов, О. М. Нечипуренко, Н. С. Нечипоренко, Г. В. Самойленко,
Л. Я. Свистун, Є. Д. Стрельцова, Р. І. Ташян,
М. Л. Шелухін та багато інших. Проте поза
увагою вчених залишилось висвітлення
питання про умови виконання договірних
зобов’язань із надання транспортних послуг.
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Метою статті є дослідження умов виконання договірних зобов’язань із надання
транспортних послуг з урахуванням надбань сучасної цивілістичної доктрини та
норм чинного законодавства України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Аналізуючи особливості
виконання договірних зобов’язань із надання
транспортних послуг, насамперед доцільно
наголосити, що це динамічна стадія розвитку
зобов’язання, від якої значною мірою залежить
ефективність механізму реалізації законних
прав та інтересів суб’єктів зобов’язань із надання транспортних послуг. Належне виконання
зобов’язань із надання транспортних послуг
належить до загальних підстав, що припиняють дію договору (ст. 599 ЦК), юридичною
метою якого в підсумку є споживання транспортної послуги та розрахунок за це. Природно, що у цьому разі має припинятися правовий
зв’язок між перевізником та замовником. Водночас виконання зобов’язання має підтверджуватися документально, наприклад, передання вантажу одержувачу вантажу повинне
бути підтверджене транспортною накладною, а
розрахунки за це – платіжними дорученнями
з відмітками банку про їх здійснення. Тобто
виконанню договірних зобов’язань із надання
транспортних послуг притаманні свої особливості, що пов’язані з видом перевезення, споживачем послуги тощо.
З цього приводу доцільно наголосити на
диспозитивному підході законодавця до осо© І. Лукасевич-Крутник, 2019

3/2019
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
бливостей виконання договірних зобов’язань
із надання транспортних послуг. Так, коли
сторони погодили між собою, що надання
транспортної послуги повинно бути виконано виключно одним перевізником, який
володіє відповідними ліцензіями, транспортом, має фахових працівників тощо, – йдеться про надання послуг, в яких особистість
перевізника має істотне значення. У наведеному випадку заміна перевізника можлива
виключно за згодою замовника. Водночас
якщо йдеться про перевезення пасажирів та
їх багажу, то заміна перевізника, коли автобус
вже перебуває в рейсі, є цілком можливою.
Принципово відносини замовника і виконавця при цьому не змінюються, оскільки
тут зовсім не йдеться про заміну боржника.
За загальним правилом перевізник все одно
буде нести відповідальність за невиконання
чи неналежне виконання обов’язків за договором про надання транспортних послуг.
Це можна пояснити рядом чинників,
однак основною особливістю виконання
досліджуваних зобов’язань із надання транспортних послуг є постійний контроль держави та органів місцевого самоврядування за
діяльністю перевізників, тобто притаманна
таким відносинам публічний складник. Так,
сектор транспортних послуг є особливою
сферою державного регулювання, оскільки
вона безпосередньо впливає на економічну безпеку держави. Тому, незважаючи на
превалювання в досліджуваній нами сфері
засадничих принципів свободи договору,
підприємництва, справедливості, добросовісності та розумності, правове регулювання
відносин із виконання зобов’язань із надання транспортних послуг супроводжуються
й наявністю жорстких (імперативних) правил, що цілком відповідають закріпленим у
ЦК України загальним засадам цивільного
законодавства. У наведених випадках можна
стверджувати, що дія принципів приватного
права обмежується дією принципів публічного права, відповідно до яких особа, яка
наділена владою, має право односторонньо
і безпосередньо, без будь-яких додаткових
рішень інших інстанцій, визначати поведінку
інших осіб [1, с. 587].
Аналізуючи особливості виконання договорів про надання транспортних послуг,
доцільно зазначити, що за цими договорами
надаються такого ґатунку послуги, гарантування досягнення результату яких є неможливим. Позитивний результат такого виду
послуг вимагає виконання зустрічних дій з
боку як перевізника, так і замовника. Більше
того, сама по собі діяльність пов’язана з наданням транспортних послуг та розрахунків за
неї є довготривалим процесом, пов’язаним із

вчиненням відповідних дій його учасниками
щодо надання транспортних засобів, вантажу
для перевезення (ст. 917 ЦК), сплати провізної плати та інших платежів (ст. 916 ЦК),
проведення
вантажно-розвантажувальних
робіт (ст. 918 ЦК), дотримання строків доставки (ст. 919 ЦК) тощо. Тобто основна увага
суб’єктів виконання спрямована на реалізацію своїх прав та виконання взятих на
себе обов’язків за договорами перевезення.
Іншими словами, виконання договірних
зобов’язань із надання транспортних послуг –
це регламентований законодавством порядок
і процес вчинення їх учасниками послідовних,
взаємопов’язаних та обумовлених договором
дій, зміст якого залежить від сфери перевезень, об’єкта перевезень, вибраного способу
виконання, місця знаходження відправника
та особи, уповноваженої на прийняття виконання, місця знаходження пасажира, його
багажу, вантажу тощо. Змістом виконання
зобов’язань із надання транспортних послуг
є юридичні та фактичні дії (у певних випадках – утримання від них), перш за все, сторін договору: повідомлення про відправку
вантажу, оформлення товарно-транспортних
накладних і платіжних документів, повідомлення вантажоодержувача про доставку
вантажу тощо. Зазначене підтверджується
цілком аргументованою тезою, що перевізник
не зможе виконати свій обов’язок, що полягає у перевезенні вантажу, якщо відправник
вантажу не надасть вантаж для перевезення
у визначений строк, передбачений у договорі,
а одержувач вантажу у свою чергу не зможе
його одержати, якщо перевізник не поінформує його про прибуття вантажу [2, с. 110].
З цього приводу слушним є зроблений у
юридичній літературі висновок, що важливу
роль для належного виконання зобов’язань
за договорами перевезення відіграє інформативна функція. Так, у разі неможливості
здати вантаж одержувачу вантажу внаслідок причин, що не залежать від перевізника,
останній повинен повідомити про це замовника, який зобов’язаний дати йому розпорядження про іншого одержувача вантажу в
обумовлені договором строки. Однак у разі
неможливості доставки вантажу до нового місця призначення перевізник повертає
вантаж замовнику, тобто наслідок у формі
цивільно-правової відповідальності в цьому
випадку не застосовуватиметься [3, с. 35].
З огляду на на наведене, вважаємо, що
визначення сутності виконання зобов’язань із
надання транспортних послуг саме як сукупності вчинюваних сторонами дій, спрямованих на належне надання такої послуги та
її оплати, є принциповим для правильного
розуміння договірної динаміки. Зазначене
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підтверджується висновком, що виконання
зобов’язання як процес реалізації сторонами
своїх прав і обов’язків за договором полягає
і проявляється у вчиненні сторонами дій на
виконання договірних обов’язків (визначених змістом зобов’язання), і тільки за умови належного виконання кожного з таких
обов’язків можна говорити про належність
здійсненого ними виконання в цілому і припинення зобов’язання належним виконанням
[4, с. 20]. Тобто для припинення зобов’язань із
надання транспортних послуг необхідне вчинення ряду дій, які у своїй сукупності становлять зміст зобов’язання та у разі їх належного
виконання є правоприпиняючим юридичним
фактом, з настанням якого законодавець
пов’язує закінчення зобов’язально-правового
зв’язку між замовником транспортної послуги
та її виконавцем. З цього приводу в юридичній
літературі цілком слушно наголошується, що у
зобов’язаннях зі складним змістом неналежне
виконання одного обов’язку не повинно тягнути за собою припинення інших обов’язків
[5, с. 25–26].
Дії, що спрямовані на виконання обов’язків,
є за своєю природою наданням, яке становить
об’єкт договірного зобов’язання. Такі дії на
виконання обов’язків існують у межах договірного правовідношення з надання транспортних
послуг, тобто є їх складовою частиною і самостійного значення не мають, оскільки в змісті
договору визначені елементи його належного виконання. Тобто таким діям притаманний власний механізм виконання цивільного
обов’язку, що визначає порядок надання транспортної послуги та розрахунку за це, елементами якого є: 1) умови виконання; 2) елементи
виконання; 3) критерій належності виконання.
Аналізуючи умови виконання зобов’язань
із надання транспортних послуг, доцільно
зазначити, що вони є тими стандартами поведінки, дотримання яких свідчить про відсутність порушення договірного зобов’язання.
Загальними умовами виконання зобов’язання
є відповідність дій перевізника та замовника положенням договору, актам цивільного
законодавства, транспортним кодексам та
правилам, звичаям ділового обороту, а також
звичайним вимогам (ст. 526, 908 ЦК). Схоже
правило міститься у ст. 193 ГК України щодо
виконання господарських зобов’язань, в якому
підкреслюється, що у виконанні господарських
договорів застосовуються правила ЦК України із врахуванням положень ГК України. Відповідно, кожна сторона зобов’язання повинна
вжити всіх необхідних заходів для його належного виконання з урахуванням інтересів іншої
сторони.
Водночас, зважаючи, що діяльність перевізника є дозвільною, виконання зобов’язань
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із надання транспортних послуг додатково
гарантується вимогами дотримання її умов
(публічно-правове забезпечення виконання
зобов’язань). З цього приводу в юридичній
літературі цілком доречно пропонується доповнити ст. 526 ЦК України спеціальним застереженням: «Якщо дії боржника підлягають
ліцензуванню, то виконання його зобов’язань
повинне виконуватися з дотриманням ліцензійних умов» [6, с. 160]. Як видається, таке
застереження має досить принципове значення для виконання зобов’язань особисто та
можливості заміни сторони у зобов’язанні.
Отже, зважаючи на те, що цивільно-правовий договір як дієвий регулятор приватноправових відносин зайняв самостійне місце в
механізмі правового регулювання [7, с. 121],
можемо стверджувати, що йому цілком слушно надано значення першочергової умови
виконання зобов’язання (ст. 628 ЦК). Разом
із тим із цього приводу в юридичній літературі
наголошується, що положення законодавства
як друга умова виконання зобов’язань (курсив
наш – І. Л.-К.) залишаються одним з основних
регуляторів поведінки суб’єктів договірного
зобов’язання [8, с. 22]. Адже суб’єкти договірних зобов’язань із надання транспортних
послуг не завжди вільні у виборі можливостей застосування права, особливо коли реалізується імперативно виражений юридичний
обов’язок чи заборона. Прикладом може слугувати положення ч. 3 ст. 922 ЦК України, в
якій закріплено обов’язок перевізника відшкодувати пасажирові завдані збитки, пов’язані
із запізненням транспортного засобу в пункт
пересадки.
Тобто зобов’язання з надання транспортних послуг упорядковуються як на законодавчому, так і договірному рівнях. Разом із
тим досліджувана нами сфера транспортних
правовідносин пов’язана з експлуатацією
джерел підвищеної небезпеки – відповідно, й
більшим повинен бути ступінь нормативного
регулювання. Зважаючи на це, договори перевезення повинні відповідати обов’язковим для
сторін правилам, які закріплені у відповідних
транспортних кодексах, положеннях, статутах
тощо. На цьому ж наголошує і законодавець,
закріпивши в абз. 2 ч. 3 ст. 6 ЦК України правило про неможливість відступу від імперативних положень закону (імперативних норм
закону над договором). Не є винятком і відносини з належного виконання зобов’язань із
надання транспортних послуг. Як нами уже
зазначалось, в окремих випадках держава
встановлює імперативні норми, маючи на меті
забезпечення необхідної динаміки цивільного
обороту, встановлюючи такі моделі поведінки,
які дозволяли б нівелювати ризики ненадання
чи неналежного надання транспортної послуги
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замовнику, що у разі належного їх надання
призводить до задоволення як приватних, так
і публічних (сплата податків, держмита тощо)
інтересів.
Так, зобов’язання щодо сплати податків, державного мита у разі міжнародних
перевезень тощо є закріпленим законодавчо
обов’язком платника податків сплатити законно встановлений, правильно обчислений, у
певному розмірі, з дотриманням встановленого порядку і строку податок чи мито (іншими
словами, задовольнити державний інтерес).
Наведена група відносин належить до міжнародних публічних, які регулюються міжнародними конвенціями й угодами, а також нормами
національного адміністративного та фінансового права [9, с. 19]. Крім того, досліджувана нами сфера транспортних правовідносин
пов’язана з переміщенням пасажирів, вантажу,
багажу тощо не лише в межах внутрішнього
сполучення, а й у межах міжнародних сполучень, що напряму залежать від можливості
вільного пересування іноземних перевізників територіями суверенних держав, світовим
океаном, міжнародним повітряним простором тощо. Зважаючи на це, принцип свободи
договору суттєво обмежується участю держав
у міжнародних організаціях, що займаються
питаннями підготовки проектів міжнародних
транспортних договорів, транспортних регламентів, конвенцій, правил перевезень пасажирів і вантажів, наданням допомоги транспортним організаціям у здійсненні міжнародних
перевезень [10, с. 104]. Іншими словами, організація міжнародних перевезень в юридичному аспекті включає в себе два моменти, які
передують укладенню договору перевезення:
1) міжнародно-правовий (укладання договорів про міжнародне сполучення або отримання відповідних дозволів); 2) цивільно-правовий (договірні відносини між суб’єктами
перевезення щодо їх організації: фрахтування
транспортного засобу, чартер, заявки на перевезення, довгострокові договори про організацію перевезень або транспортної експедиції)
[11, с. 39].
Наступною умовою виконання зобов’язань
із надання транспортних послуг є звичай як
правило поведінки людей, що склалося в процесі їхнього співжиття, ввійшло у звичку,
побут і свідомість певної групи чи всього суспільства. Прикладом зазначеного є особливості регулювання морських перевезень, де морські звичаї відіграють надзвичайно важливу
роль саме як регулятор зазначених правовідносин із перевезення, оскільки вони визначають відносно вузьку, проте практично важливу сферу морських перевезень. Наприклад, у
ч. 1 ст. 381 КТМ України міститься положення
про те, що «обставини, що можуть бути під-

ставою для майнової відповідальності перевізника, відправників, одержувачів вантажу і
пасажирів, засвідчуються комерційними актами або актами загальної форми. В іноземному
порту ці обставини засвідчуються за правилами, що існують у даному порту». Зважаючи на
наведене, можемо констатувати, що на сучасному етапі правового регулювання відносин із
виконання зобов’язань про надання транспортних послуг відбувається звуження сфери дії
звичаєвого права на користь закону та договору, що дозволяє говорити про його додатковий
характер, оскільки можливість його застосування напряму залежить від наявності законодавчих норм або ж умов договору. Тобто критерієм застосування такої умови виконання
зобов’язань із надання транспортних послуг,
як звичай, є відсутність відповідних договірних умов чи вимог актів законодавства.
Крім правових звичаїв, регулювання
виконання зобов’язань із надання транспортних послуг може здійснюватись відповідно до інших вимог, що звичайно ставляться.
Законодавець доволі часто робить посилання
на такі вимоги як у ЦК України (ч. 4 ст. 632,
ч. 2 ст. 673), так і в інших кодифікованих актах
(прикладом посилання на інші вимоги, що
звичайно ставляться, є норми КТМ України:
звичайна практика морського агентування
(ст. 117), звичайно прийняті строки доставки
вантажу (ст. 160), звичайний спосіб приймання вантажу (ст. 166) тощо). З цього приводу слушною є думка С. О. Погрібного про те,
що категорія вимог, що звичайно ставляться,
не має статусу звичаю ділового обороту, не є
джерелом права, такі вимоги визначаються в
кожному конкретному випадку відповідно до
спірної ситуації та можуть мати характер відносин, що існують на практиці лише між двома
суб’єктами. Під вимогами, що звичайно ставляться, вчений пропонує розуміти вимоги, що
виникають зі звичайної поведінки, на відміну
від звичаю, коли йдеться про звичаєве право
[12, с. 215].
Ще однією умовою з точки зору відповідності їй виконання зобов’язання є суть
зобов’язань із надання транспортних послуг
(ст. 527, 528, 529, 531, 532 ЦК України).
З цього приводу відразу ж зазначимо, що термін «суть зобов’язання», на нашу думку, є
невдалим, адже фактично, коли виконуються
зобов’язання з надання транспортних послуг,
виконуються закріплені в договорі юридичні обов’язки сторін, що, як відомо, формують зміст зобов’язання. Зазначене підтверджується тезою, що в основі зобов’язальних
правовідносин лежать норми, сконструйовані за типом зобов’язуючих, і позитивний
зміст правовідношення розкривається через
обов’язки [13, с. 386–387]. Юридичний зміст
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зобов’язання – це суб’єктивні права й обов’язки,
а матеріальний – це та фактична поведінка,
яку управнений може, а правозобов’язаний
повинен здійснити [14, с. 112–113]. Тобто під
суттю договірних зобов’язань із надання транспортних послуг розуміється сукупність закріплених прав та обов’язків сторін договору. На
нашу думку, саме таку модель поведінки законодавець пропонує сторонам договору у тих
випадках, коли особливості виконання його
умов випливають з його змісту.
Висновки
Підсумовуючи, зазначимо, що умовами виконання зобов’язань із надання транспортних послуг є сукупність встановлених
правил (стандартів) поведінки – договірних
умов, положень законодавства, звичаїв ділового обороту, інших вимог, які звичайно ставляться, а також загальних засад (принципів)
цивільного законодавства, дотримання яких
є необхідним для встановлення факту належного виконання договірного зобов’язання.
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Статья посвящена исследованию вопросов, связанных с определением особенностей выполнения договорных обязательств по предоставлению транспортных услуг. Проанализированы условия
выполнения обязательств по предоставлению транспортных услуг как основные стандарты поведения, соблюдение которых свидетельствует об отсутствии нарушения договорного обязательства.
Установлено, что деятельность перевозчика является разрешительной, поэтому выполнение обязательств по предоставлению транспортных услуг дополнительно гарантируется публично-правовым обеспечением их выполнения. Акцентировано внимание на выяснении роли и места обычая как
условия выполнения обязательств по предоставлению транспортных услуг.
Ключевые слова: условия выполнения договорных обязательств, договор перевозки, нормативное
регулирование, договорное регулирование, правовой обычай, другие требования, которые обычно требуются, суть обязательств по предоставлению транспортных услуг.

The article is devoted to the study of issues related to the definition of peculiarities of performance of
contractual obligations to provide transport services. The conditions of fulfillment of obligations to provide
transport services as the basic standards of behavior, observance of which shows absence of violation of contractual obligation are analyzed. It has been established that the activity of the carrier is permissive, and the
fulfillment of obligations to provide transport services is additionally guaranteed by the public law enforcement of their performance. The emphasis is on clarifying the role and place of custom as a condition for the
fulfillment of obligations for the provision of transport services.
Key words: conditions of performance of contractual obligations, contract of carriage, normative regulation,
contractual regulation, legal custom, other requirements that are commonly used, the essence of obligations to
provide transport services.
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ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ
НА НАЛЕЖНЕ БАТЬКІВСЬКЕ ВИХОВАННЯ
Стаття присвячена гарантіям здійснення права дитини на належне батьківське виховання.
Досліджено поняття гарантій та їх класифікацію. Зроблено висновок, що гарантії здійснення права
дитини на належне батьківське виховання – це система взаємопов’язаних умов та факторів (обставин, засобів, заходів тощо), що створюються і впроваджуються у суспільне життя державою і надають малолітнім особам реальну змогу (можливість) вільно і безперешкодно реалізувати свої права, в
тому числі й право на належне батьківське виховання, а також звертатися до передбачених законодавством засобів захисту і відновлення цих прав у разі їх порушення. Розглянуто систему державного
забезпечення права дитини на належне батьківське виховання.
Ключові слова: дитина, виховання, права дитини, батьківське виховання, права батьків, особисті
немайнові права, гарантії, державне забезпечення.

Вступ. Здійснення особою своїх прав та
свобод взагалі та здійснення права на належне батьківське виховання малолітніми особами зокрема прямо залежить від забезпеченості такої реалізації відповідними гарантіями.
Визначена законодавством система специфічних засобів – гарантій – є одним із ключових моментів у реалізації будь-якого права, завдяки чому стає можливим здійснення
прав і свобод, їх охорона від протиправних
посягань і захист від порушень. З цією метою
держава бере на себе певні зобов’язання
щодо створення сприятливих умов для ефективного забезпечення прав: надавати громадянам справжні можливості для практичної
реалізації ними своїх прав і свобод; охороняти права і свободи особи від можливих
протиправних посягань; захищати права і
свободи особи у разі їх незаконного порушення [1]. Таким чином, забезпечення прав
та свобод дитини передбачає створення відповідних загальних та спеціальних гарантій
для їх реалізації як системи узгоджених соціально-економічних, політичних, культурних
(духовних), юридичних умов, засобів і способів, спрямованих на охорону, реалізацію та
захист прав та свобод дитини, одним із яких є
право на належне батьківське виховання.
Стан наукової розробленості. Питанням
гарантій здійснення права на належне батьківське виховання, зокрема, займалися такі
вчені, як В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков,
О.І. Анатолієва, Н.М. Оніщенко, О.Ф. Скакун, Ю.С. Шемшученко, Н.М. Крестовська,
В.В. Кулапов, В.С. Нерсесянц, Л.М. Зілковська, О.І. Карпенко, К.Г. Волинка, С.С. Алексєєв, С.В. Несинова, М.І. Матузов, М.П. Орзіх,
О.В. Зайчук,Т. Ю. Смолова, С.М. Тимченко,
© В. Маковецька, 2019

М.І. Хавронюк, П. М. Рабінович, Р. А. Калюжний, С.П. Коталейчук, О.П. Семітко та інші.
Метою статті є визначення сутності і змісту поняття гарантій та окреслення стану
державного забезпечення здійснення права малолітньої особи на належне батьківське виховання.
Виклад основного матеріалу. Загалом
слово «гарантія» походить із французької
мови, де «garantie» означає «забезпечення».
Гарантія – це явище, яке забезпечує досягнення певного результату (певних можливостей, закріплених у загальних і спеціальних нормативно-правових актах) [2, с. 10].
У тлумачному словнику слово «гарантія»
визначається як забезпечення або застава,
запевнення тощо [3, с. 344].
Натепер серед правників відсутній єдиний підхід до визначення поняття гарантій
прав і свобод людини та громадянина, тому у
наукових працях можна прочитати різні його
тлумачення. Так, наприклад, М.В. Вітрук
вважає що гарантії прав і свобод людини – це
ті умови і засоби, які забезпечують їх фактичну реалізацію і надійну охорону (захист)
для кожної людини [1, с. 229]. Згідно з твердженням О. І. Ткачук, термін «гарантія»
застосовується для позначення умов, способів чи засобів, які дуже різноманітні за своєю
природою та характером і за допомогою яких
здійснюється забезпечення прав, свобод чи
законних інтересів певної особи, а також
забезпечення виконання покладених на цю
особу обов’язків [4, с. 140]. За М.С. Строговичем, гарантії – це встановлені законом, нормами права засоби, способи, якими
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охороняються і захищаються права громадян,
припиняються та усуваються їх порушення,
відновлюються порушені права [5, с. 27].
На думку А. С. Мордовець, гарантії являють собою соціально-політичне та юридичне явище, яке характеризує три складники:
1) пізнавальний, що дає змогу розкрити предметні теоретичні знання про об’єкт їх впливу,
отримати практичні знання про соціальну й
правову політику держави; 2) ідеологічний,
використовуваний політичною владою як
засіб пропаганди демократичних ідей всередині країни та за її межами; 3) практичний,
що визнається як інструментарій юриспруденції, передумова задоволення соціальних
благ, визначає гарантії як систему соціально-економічних, політичних, моральних,
юридичних, організаційних передумов, умов,
засобів і способів, що створюють рівні можливості особистості для здійснення своїх
прав, свобод та інтересів [6, с. 128].
Розглядаючи гарантії здійснення права
малолітньою особою на належне батьківське виховання, слід класифікувати їх таким
чином: юридичні гарантії (закріпленні в чинній Конституції України та поточному законодавстві); інституційні (ті, що забезпечуються через спеціалізовані державні органи);
міжнародно-правові (закріплені у міжнародно-правових актах).
Найбільш важливими є юридичні гарантії, що створюють фундаментальну базу для
захисту суб’єктивних прав, оскільки вони
забезпечені засобами правового впливу.
О.С. Іоффе, зазначає, що тоді як завдяки
суб’єктивному праву створюється можливість здійснення власних дій для тих осіб,
яким воно надано, обов’язок, якщо він навіть
обумовлює активну діяльність носія, зрештою приводить до можливості здійснення
визначених дій іншими особами. Той, кому
надане суб’єктивне право, може зробити
певну дію в результаті здійснення відповідних дій іншими особами. Натомість той, на
кого покладений обов’язок, повинен зробити визначені дії для того, щоб відповідні дії могли бути зроблені іншими особами
[7, с. 56].
У свою чергу, юридичні гарантії – це
«система взаємопов’язаних форм і засобів
(нормативних, інституційних і процесуальних), які забезпечують належне визнання,
захист і реалізацію певних прав і відповідних
їм обов’язків» [8, с. 60].
У юридичній енциклопедії також дається
визначення юридичних гарантій прав і свобод людини і громадянина як правових норм
та інститутів, що забезпечують можливість
безперешкодного здійснення прав особи, їх
охорону, а в разі протиправних посягань –
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захист і поновлення юридичної гарантії, встановленої Конституцією та іншими законами
України [9, с. 555].
У юридичній літературі поняття «юридичні гарантії» розглядається через три концепції. Перша визначає юридичні гарантії
як сукупність спеціальних правових засобів, умов, які забезпечують реалізацію прав,
свобод та обов’язків людини і громадянина
[10, с. 132]. Згідно з другою концепцією під
юридичними гарантіями розуміють принципи та норми, які забезпечують здійснення
прав і свобод шляхом належної регламентації порядку їх здійснення, а також їх охорони
і захисту [11, с. 249]. Відповідно до третьої
концепції юридичні гарантії є специфічним
правовим засобом забезпечення, реалізації,
охорони та захисту прав громадян [12, с. 40].
Юридичні, або, як їх ще визначають,
спеціальні, гарантії охоплюють усі правові
засоби і способи, за допомогою яких реалізуються, охороняються, захищаються права
і свободи громадян, усуваються порушення
прав і свобод, поновлюються порушені права
[11, с. 246-247].
Так, можна наводити безліч поглядів
різних науковців із приводу тлумачення
поняття «гарантії» та їх класифікації, проте
для досягнення мети даної статті слід дати
визначення саме гарантій здійснення права
малолітніх осіб на належне батьківське виховання, що, на думку автора статті, повинно
тлумачитись як система взаємопов’язаних
умов та факторів (обставин, засобів, заходів
тощо), що створюються і впроваджуються у
суспільне життя державою і надають малолітнім особам реальну змогу (можливість)
вільно і безперешкодно реалізувати свої права, в тому числі й право на належне батьківське виховання, а також звертатися до передбачених законодавством засобів захисту і
відновлення цих прав у разі їх порушення.
В Україні створено основні засади нормативного забезпечення прав дітей. Національні гарантії прав дитини – це юридичні засоби,
які закріпленні в юридичних нормах і спрямовані на реалізацію, охорону та захист прав
дитини в Україні. В Україні права дитини
гарантуються Конституцією України, Сімейним Кодексом (2002 р.), Законом України
«Про охорону дитинства» (2001 р.) та іншими нормативно-правовими актами. З метою
забезпечення належних умов для реалізації
громадянських, економічних, соціальних та
культурних прав дітей в Україні, беручи до
уваги необхідність особливого піклування
про дитину, на виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері прав дитини та
відповідно до статті 102 Конституції України встановлено, що здійснення Президентом
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України повноваження щодо забезпечення
додержання конституційних прав дитини
забезпечується Уповноваженим Президента
України з прав дитини [13].
Сімейним кодексом України у статті 152
закріплено, що право дитини на належне
батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлюється законом. Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками
своїх обов’язків щодо неї. Дитина має право
звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та громадських організацій.
Дитина має право звернутися за захистом
своїх прав та інтересів безпосередньо до суду,
якщо вона досягла чотирнадцяти років [14].
Конституція України проголошує, що
дитинство охороняється державою. Будьяке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. Встановлені
основним законом положення знаходять
своє відображення також у Законі України
«Про охорону дитинства». Так, відповідно
до статті 1 цього закону, охорона дитинства –
система державних та громадських заходів,
спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку
дитини та захисту її прав. Основні засади
охорони дитинства та державну політику у
цій сфері визначає Верховна Рада України
шляхом затвердження відповідних загальнодержавних програм [15].
До системи державного контролю за здійсненням батьками обов’язків щодо належного виховання дитини входять усі ті органи, що наділені будь-якими контрольними
повноваженнями щодо охорони дитинства.
Разом вони розглядаються як єдина система,
що виконує функцію контролю за належним
вихованням та утриманням дітей батьками.
До неї належать: а) Міністерства та відомства; б) правоохоронні органи; в) районні,
районні в містах державні адміністрації,
виконавчі комітети міських, районних у містах, сільських, селищних рад; г) прокурори.
Конвенцією ООН про права дитини
наголошено, що діти мають зростати у сімейному середовищі в атмосфері щастя, любові
та розуміння, а сім’ям повинні бути надані
необхідні захист і підтримка [16].
Постановою Кабінету Міністрів України
від 30.05.2018 № 453 було затверджено Державну соціальну програму «Національний
план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини» на період до 2021 року.
Затвердження цієї програми дало можливість активізувати роботу із забезпечення в
Україні права дитини на виховання в рідній

сім’ї, подолання бездоглядності та безпритульності дітей. Серед завдань, поставлених
програмою, варто виокремити такі: 1) зміцнення системи захисту прав та інтересів
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 2) підвищення рівня добробуту українських сімей, зокрема, за рахунок
зростання доходів від трудової діяльності;
3) забезпечення догляду та виховання дітей,
у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях
або в умовах, максимально наближених до
сімейних, реформування та реорганізація
інтернатних закладів; 4) посилення роботи
з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей; 5) запровадження раннього
виявлення сімей з дітьми, які перебувають у
складних життєвих обставинах, та надання їм
своєчасної та ефективної соціальної допомоги; 6) удосконалення соціально-педагогічної
роботи з формування відповідального батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя; 7) створення системи ефективної профілактики та
протидії домашньому насильству над дітьми;
8) активізація інформаційно-просвітницької
роботи із запобігання усім формам насильства над дітьми; 9) удосконалення механізмів
урахування думки дитини під час вирішення
питань, що стосуються її життя; 10) залучення громадянського суспільства до вирішення
питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини; 11) удосконалення
співробітництва з міжнародними організаціями у сфері забезпечення прав дітей.
З метою забезпечення реалізації кожною
дитиною права на виховання в сім’ї, зростання в безпечному сімейному оточенні, підвищення ефективності роботи державних органів та органів місцевого самоврядування із
запобігання соціальному сирітству, вдосконалення системи надання соціальних послуг
дітям і сім’ям з дітьми Указом Президента
України від 22.10.2012 № 609 затверджено
Національну стратегію профілактики соціального сирітства. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 419-р
затверджено План заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального
сирітства [17].
Згідно зі статтею 12 Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування» [18],
статтею 1 Закону України «Про органи і
служби для дітей та спеціальні установи для
дітей» [19] та пунктом 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 № 866 [20], служби у
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справах дітей є відповідними структурними
підрозділами районних, районних у м. Києві
та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.
Нині сільські, селищні ради незалежно від
того, чи є вони об’єднаними територіальними громадами, чи є у їх структурі служба у
справах дітей, чи передбачено штатним розписом посадову особу, повноваження якої
стосуються соціального захисту дітей, мають
обмежені повноваження як орган опіки та
піклування (своєчасне виявлення дітей у
кризовій ситуації; залучення органів вищого
рівня до соціального захисту дітей; профілактична робота із сім’єю дитини, її найближчим
оточенням; забезпечення житлом, покращення житлових і матеріально-побутових умов
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, тощо).
Для забезпечення соціальної роботи із
сім’ями та дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги й підтримки, в Україні
діє мережа центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді (далі – ЦСССДМ).
Станом на 01.01.2019 в Україні функціонує
692 ЦСССДМ: 25 регіональних, 464 районних, 138 міських, 31 районний у містах та
34 сільських і селищних. Соціальну роботу із сім’ями та особами, які перебувають у
складних життєвих обставинах, на кінець
2015 року здійснювали 5 291 працівник
ЦСССДМ, у тому числі 1 613 фахівців із
соціальної роботи.
Крім того, основними напрямами діяльності мережі соціальних центрів для сім’ї,
дітей та молоді є: 1) протидія домашньому
насильству та торгівлі людьми; 2) сімейні форми виховання (усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, ДБСТ);
3) допомога людям з інвалідністю; 4) допомога сім’ям внутрішньо переміщених осіб;
5) допомога людям із залежностями (алко/
нарко та інші); 6) допомога людям із соціально-небезпечними хворобами; 7) допомога учасникам антитерористичної операції та
членам їхніх сімей; 8) допомога сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах; патронат; 9) допомога дітямсиротам; наставництво [21].
Висновки
Незважаючи на наявну систему гарантій,
що забезпечують право дитини на батьківське піклування, діяльність держави у цій
сфері повинна бути спрямована на постійне
вдосконалення системи державного забезпечення права дитини та виховання в рідній
сім’ї, подолання бездоглядності та безпритульності дітей. Серед основних завдань, які
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повинні стояти перед державою слід виокремити такі: 1) удосконалення державної системи захисту прав та інтересів дітей, у тому
числі дітей з інвалідністю, інтегрування їх
у соціум; 2) поліпшення становища сімей
з дітьми, мінімізація ризиків неналежного
виховання дітей у сім’ях та вилучення з них
дітей; 3) створення дружнього до дітей середовища в суспільстві відповідно до міжнародних зобов’язань; 4) забезпечення для дітей
доступності до всіх видів якісної медичної
допомоги починаючи з народження; 5) реалізація права кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування,
на виховання в сім’ї; 6) визнання пріоритету збереження для дитини біологічної сім’ї;
7) недопущення вилучення дитини з причин
бідності; розвиток соціальних послуг сім’ям
з дітьми й забезпечення їх доступності;
8) комплексна підготовка молоді й дорослих
до відповідального батьківства.
Список використаних джерел:
1. Волинка К. Г. Забезпечення прав і свобод
особи в Україні: теоретичні і практичні аспекти.
Право України. 2000. № 11. С. 30–33.
2. Просвирнин Ю. Г. Гарантии депутатской
деятельности в развитом социалистическом обществе. Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1982. 143 с.
3. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва : Рус. яз., 1981. Т. 1: А-3.
699 с.
4. Ткачук О. І. Правовий статус посадових
осіб митної служби України : дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.07. Київ, 2008. 203 с.
5. Строгович М. С. Основные вопросы советской социалистической законности. Москва : Наука, 1966. 271 с.
6. Мордовец А. С. Гарантии прав личности:
понятие и классификация. Теория государства
и права: курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп.
Москва : Юристъ, 2000. 728 с.
7. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической
мысли. Гражданское правоотношение. Критика
теории «хозяйственного права». Москва: Статут,
2000. 776 с.
8. Нерсесянц В. С. Система юридических
гарантий прав и свобод граждан. Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализации. Москва : Юрид. лит., 1990. С. 60.
9. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.:
Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Укр.
енцикл., 1998. Т. 1. С. 555.
10. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина України. К.: Юрінком Інтер,
2004. С. 132.
11. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права
людини і громадянина: навчальний посібник.
Київ : Атіка, 2004. С. 249.

3/2019
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
12. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І.
Права та свободи людини і громадянина в Україні.
Київ : Ін Юре, 1997. С. 40.
13. Хасанщін А. Права дитини: юридичні гарантії забезпечення в Україні. URL :
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/20900/1/38Khasanshin-41.pdf
14. Сімейний кодекс : від 10.01.2002
№ 2947-III. Відомості Верховної Ради України.
2002. № 21-22. Ст. 135.
15. Про охорону дитинства : Закон України № 2402-ІІІ у редакції від 01.01.2019. URL:
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
16. Конвенція про права дитини : міжнародний документ від 20.11.1989. URL:
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=конвенція+оон+про+права+дитини
17. Про Національну стратегію профілактики
соціального сирітства на період до 2020 року : Указ

Президента України від 22.10.2012 № 609. URL:
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/609/2012
18. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування : Закон
України від ід 31.08.2018, підстава – 2462-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 6. Ст. 147.
19. Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей : Закон України від
09.02.2017, підстава – 1824-VIII. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 6. Ст. 35.
20. Порядок провадження органами опіки
та піклування діяльності, пов’язаної із захистом
прав дитини : затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866. URL:
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
21. Мережі соціальних центрів для сім’ї, дітей
та молоді м. Києва. URL: http://ssm.kiev.ua/пріоритетні-напрямки/

Статья посвящена гарантиям осуществления права ребенка на надлежащее родительское воспитание. Исследовано понятие гарантий и их классификация. Сделан вывод, что гарантии осуществления права ребенка на надлежащее родительское воспитание – это система взаимосвязанных
условий и факторов (обстоятельств, средств, мероприятий и т. п.), которые создаются и внедряются в общественную жизнь государством и дают малолетним лицам реальную возможность свободно и беспрепятственно реализовать свои права, в том числе и право на надлежащее родительское
воспитание, а также обращаться к предусмотренным законодательством средствам защиты и восстановления этих прав в случае их нарушения. Рассмотрена система государственного обеспечения
права ребенка на надлежащее родительское воспитание.
Ключевые слова: ребенок, воспитание, права ребенка, родительское воспитание, права родителей,
личные неимущественные права, гарантии, государственное обеспечение.

The article is devoted to the guarantees of the realization of the right of the child to proper parental
upbringing. The concept of guarantees and their classification is investigated. It is concluded that the guarantees of the implementation of the right of the child to proper parenting are a system of interconnected conditions and factors (circumstances, means, measures, etc.) that are created and implemented in the public life by
the state, which gives young people a real opportunity (opportunity) freely and unhindered. to exercise their
rights, including the right to proper parental education, as well as to resort to remedies provided by legislation
and restoration of these rights in case of their violation. The system of state provision of the right of the child
to proper parenting education is considered.
Key words: child, upbringing, child rights, parental upbringing, parental rights, personal non-property
rights, guarantees, state security.
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Наталія Навальнєва,

аспірант кафедри цивільного права та процесу факультету № 6
Харківського національного університету внутрішніх справ

САНКЦІЯ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ
У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН
Стаття присвячена аналізу санкцій у цивільному праві. Санкцію розглянуто як правовий засіб,
що реалізується в цивільному правовідношенні та забезпечує ефективне функціонування механізму
правового регулювання цивільних відносин. Санкціями в цивільному праві є певні негативні наслідки,
встановлені законом або договором, які застосовуються у разі невиконання (неналежного виконання) цивільно-правового обов’язку, порушення заборон, обмежень та в інших випадках, встановлених
законом.
Ключові слова: санкція, цивільне право, правовий засіб, механізм правового регулювання, негативні
наслідки, захист цивільних прав та інтересів.

Постановка проблеми. С.С. Алєксєєв
зазначав, що механізмом правового регулювання є взята в єдності вся сукупність
юридичних засобів, за допомогою яких
забезпечується правовий вплив на суспільні
відносини [1, с. 30]. Правове регулювання
цивільних відносин забезпечується певними правовими засобами, значення окремих
з яких на різних етапах суспільного розвитку змінюється. Це чітко простежується
у регулюванні цивільних відносин, коли,
наприклад, з прийняттям та набранням
чинності Цивільного кодексу України від
16 січня 2003 р. (далі – ЦК України) [2] значну роль у регулюванні цивільних відносин
було надано саморегулюванню (договірному
регулюванню), тому договір як правовий
засіб нині відіграє особливу роль у механізмі правового регулювання цивільних відносин. Забезпечення ефективного механізму
правового регулювання цивільних відносин
неможливе без застосування санкцій. Чинне
цивільне законодавство України не містить
легального визначення поняття «санкція».
У ЦК України термін «санкція» вживається
один раз у ч. 1 ст. 351: «До особи може бути
застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду як санкція за
вчинення правопорушення (конфіскація)
у випадках, встановлених законом». Зрозуміло, що конфіскація є не єдиною санкцією, яка використовується законодавцем як
правовий засіб для забезпечення функціонування механізму правового регулювання
цивільних відносин. Саме тому дослідження
сутності санкцій у цивільному праві через їх
характеристику як правового засобу становить науковий інтерес.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття санкції завжди привертало до
себе увагу з боку теоретиків права. Ґрунтовні
дослідження санкції були проведені такими
правниками, як: О.Е. Лєйст [3], В.Ю. Орєхов [4], М.В. Соболев [5] та іншими. У цивілістичній літературі поняття санкції та їхні
ознаки досліджувалися в наукових працях
радянського періоду, зокрема такі дослідження проводили В.П. Грибанов [6, с. 312–317],
О.О. Красавчиков [7].
Сучасні дослідники здебільшого аналізують поняття санкції в цивільному праві
у контексті цивільно-правової відповідальності, розглядаючи заходи цивільно-правової відповідальності як різновид санкцій у цивільному праві або визначаючи
сутність цивільно-правової відповідальності
і сутність санкції, наприклад І.С. Канзафарова [8, c. 89–92], О.О. Кот [9, с. 236–237],
В.Д. Примак [10, c. 25], І.О. Ромащенко
[11, с. 40–43] та інші.
Дослідження санкцій у цивільному праві у контексті питань цивільно-правової
відповідальності є важливим для правозастосовної практики, оскільки відповідно
до п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України від
28 червня 1996 р. [12] виключно законами
України визначаються засади цивільно-правової відповідальності. Проте необхідним є
й виокремлення санкцій, які не є заходами
цивільно-правової відповідальності, й визначення сутнісних ознак санкцій у цивільному
праві, що надасть можливість розмежувати
їх з іншими правовими категоріями, що є
вкрай важливим для правозастосування у
вирішенні питання одночасного застосування кількох суміжних правових конструк© Н. Навальнєва, 2019
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цій до правовідношення, зокрема боргового
зобов’язання.
Мета статті (постановка завдання) полягає
у визначенні сутності санкції як правового
засобу в механізмі правового регулювання
цивільних відносин.
Виклад основного матеріалу. Н.С. Кузнєцова зазначає, що механізм правового
регулювання виражає діяльну сторону
процесу переведення права в упорядкованість суспільних відносин. Норма права,
що містить абстрактне загальнообов’язкове
правило поведінки, за наявності відповідних обставин (юридичних фактів) поєднується з фактичними діями-бездіяльністю
суб’єктів і створює таким чином нову форму – правовідношення, у межах якого і реалізуються суб’єктивні права та обов’язки
цих суб’єктів [13, с. 47].
На думку О.О. Красавчикова, в механізмі правового регулювання розрізняється
низка взаємопов’язаних та взаємовизначальних рівнів, на яких розташовується
правова матерія за відповідними структурними групами. «Вищий рівень» – це рівень
правових норм. Тут санкція ще не функціонує. Вона тільки передбачається. Причому санкцію як правове явище не слід, звичайно, ототожнювати з частиною правової
норми, із самим приписом, де відображені
вимоги стосовно наслідків, що настають у
разі недотримання правової норми. Ототожнювати частину норми із самою санкцією не можна, тому що не можна ототожнювати саму норму в цілому з будь-яким
правовідношенням. «Середній рівень»
механізму – правосуб’єктність. Тут санкція
також ще не функціонує, хоча можливість
її покладення вже немовби в зародку полягає в абстрактній можливості, що йменується таким підрозділом правосуб’єктності,
як деліктоздатність. Нарешті, «нижчий
рівень» механізму – правовідношення.
Саме тут і функціонує цивільно-правова
санкція [7, с. 12].
Справді, застосування санкції відбувається до конкретної особи – суб’єкта
цивільного правовідношення, проте саме
на стадії врегулювання цивільних відносин закріплення в правовій нормі санкції
сприяє упорядкуванню цивільних відносин, визначенню тих негативних наслідків,
які настануть для особи у разі порушення суб’єктивного цивільного обов’язку.
Наприклад, ч. 4 ст. 376 ЦК України передбачає, якщо власник (користувач) земельної ділянки заперечує проти визнання
права власності на нерухоме майно за особою, яка здійснила (здійснює) самочинне

будівництво на його земельній ділянці, або
якщо це порушує права інших осіб, майно
підлягає знесенню особою, яка здійснила
(здійснює) самочинне будівництво, або за
її рахунок.
Визначимося більш ретельно з поняттям санкції в цивільному праві. Сучасний
тлумачний словник української мови містить тлумачення слова «санкціонувати»:
визнавати щось законним, схвалювати
щось; (лат. sanction (sanctionis) – непорушний закон); схвалення; затвердження
вищою інстанцією; заходи впливу, покарання в разі порушення закону; заходи
впливу, які застосовує банк до порушників
фінансової, касової, розрахункової, кредитної дисципліни [14, с. 641]. У сучасній
правовій енциклопедії санкція (від лат.
sanction–непорушнапостанова)визначаєтьсяяк:
1) складова частина норми права, яка в разі
невиконання норми визначає заходи державного впливу, головним чином – у формі
примусу; 2) встановлений законом порядок
обов’язкового затвердження прокурором
(судом) постанов про вжиття заходів примусового характеру у випадках, визначених законодавством [15, с. 298].
Слушним є погляд О.О. Красавчикова, що категорія санкції в правознавстві
є однією з найбільш багатозначних. Так,
по-перше, під санкцією розуміється визначена частина правової норми, в якій передбачено приписи стосовно наслідків, що
мають настати у разі недотримання правила, викладеного в диспозитивній частині
норми. По-друге, під санкцією розуміється
акт компетентного на те державного органа,
яким дозволяється (схвалюється, «санкціонується») можливість вчинення певною
особою відомої дії. По-третє, під санкцією
розуміються ті негативні майнові наслідки,
які настають у разі вчинення особою протиправних дій. По-четверте, санкція розглядається як один із різновидів негативних майнових наслідків, що покладаються
на несправного боржника у разі невиконання чи неналежного виконання прийнятого
ним на себе зобов’язання [7, с. 11–12].
Безумовно, можна погодитися з поглядом О.О. Красавчикова щодо значення
категорії санкції в правознавстві, проте,
вбачається, що розуміння санкції як негативних майнових наслідків, які настають
у разі вчинення особою протиправних дій,
охоплює собою й розуміння санкції як різновидів негативних майнових наслідків, що
покладаються на несправного боржника у
разі невиконання чи неналежного виконання прийнятого ним на себе зобов’язання,
оскільки невиконання чи неналежне
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виконання боржником зобов’язання являє
собою правопорушення, хоча й полягає у бездіяльності боржника. Крім того,
справді, більшість санкцій у цивільному
праві мають майновий характер. Так, відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання на вимогу кредитора
зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції
за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо
інший розмір процентів не встановлений
договором або законом.
Санкція може полягати не тільки в
негативних майнових наслідках, а й в негативних особистих немайнових чи організаційних наслідках. Так, якщо особисте
немайнове право фізичної особи порушене
у газеті, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які готуються до випуску у
світ, суд може заборонити поширення відповідної інформації (ч. 1 ст. 278 ЦК України). Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК України,
юридична особа ліквідується за рішенням
суду про ліквідацію юридичної особи через
допущені під час її створення порушення,
які не можна усунути, за позовом учасника
юридичної особи або відповідного органу
державної влади.
У юридичній літературі зазначається
про існування п’яти значень терміна «санкція». Санкція розглядається як частина
правової норми, в якій міститься вказівка
на заходи державного примусу (впливу)
стосовно правопорушника. Санкція – державний захід, що застосовується до порушника встановлених норм та правил, це форми і заходи відповідальності, передбачені
в правових нормах, які мають каральний
характер. Санкція – дозвіл, підтвердження,
затвердження чого-небудь вищестоящим
компетентним органом. Санкція – захід
примусу для забезпечення призначення і
здійснення відповідальності за правопорушення. Санкція – заохочення [16, c. 49–50].
Можна зазначити, що у наведених визначеннях санкції розгляд санкції як заходу
примусу для забезпечення призначення і
здійснення відповідальності за правопорушення співпадає з її розумінням як державного заходу, що застосовується до порушника встановлених норм та правил. Щодо
санкції – заохочення варто зазначити, що
питання існування заохочувальних санкцій є дискусійним у юридичній літературі
[17, с. 761–765].
Незважаючи на таке розмаїття наукових підходів до визначення сутності санкції, необхідно проаналізувати санкцію як
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правову конструкцію у співвідношенні
з правовими засобами, використовуючи
які законодавець забезпечує ефективність
механізму правового регулювання цивільних відносин. М.М. Сібільов визначає
правовий засіб як складне правове явище, яке базується на праві та втілює його
регулятивну силу й одночасно є відповідним інструментом правового регулювання та певною дією суб’єкта, спрямованою
на активне його використання з метою
досягнення відповідної цілі (інтересу)
[18, с. 404]. О.В. Малько правові засоби розглядає як правові явища, що виражаються
в інструментах (встановленнях) і діяннях
(технології), за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення соціально корисних
цілей [17, с. 722]. Далі О.В. Малько зазначає, що ці цілі можуть бути різними, але
зрештою вони зводяться до справедливого
упорядкування суспільних відносин. Правовими засобами виступають норми права, правозастосовні акти, договори, юридичні факти, суб’єктивні права, юридичні
обов’язки, заборони, заохочення, покарання тощо [17, с. 723].
Наведене свідчить, що до правових засобів можна віднести й санкції в цивільному
праві, застосування яких має на меті впорядкування цивільних відносин. Так, згідно зі ст. 886 ЦК України, у разі невиконання або неналежного виконання замовником
обов’язків за договором будівельного підряду він сплачує підрядникові неустойку,
встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо
не доведе, що порушення договору сталося
не з його вини. Встановлення таких санкцій спрямоване на забезпечення належного
виконання договору будівельного підряду
і, відповідно, на врегулювання цивільних
відносин, що виникають на підставі договору будівельного підряду.
Базові правові засоби, на думку
М.М. Сібільова, можна визначити на семи
рівнях. Перший рівень становлять правові засоби, що забезпечують правовий
статус осіб, іманентних сфері приватного
права (юридична особа приватного права,
приватноправова правосуб’єктність осіб).
Другий рівень становлять правові засоби,
що забезпечують склад об’єктів сфери приватного права. Третій рівень становлять
правові засоби, що забезпечують виникнення та функціонування правовідносин у
сфері приватного права (юридичні факти
приватного права, правочини, суб’єктивні
права та обов’язки). Четвертий рівень становлять правові засоби, що забезпечують
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статику майнових відносин. П’ятий рівень
становлять правові засоби, що забезпечують створення об’єктів творчої (інтелектуальної) діяльності людей. Шостий рівень
становлять правові засоби, що забезпечують динаміку майнових відносин. Сьомий
рівень становлять правові засоби, що забезпечують захист прав у сфері приватного
права [18, с. 408].
Санкції в цивільному праві можуть бути
віднесені у цій ієрархії правових засобів до
сьомого рівня правових засобів, які забезпечують захист цивільних прав та інтересів. Наприклад, ч. 7 ст. 376 ЦК України
передбачає, що у разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним
інтересам або порушує права інших осіб,
істотного порушення будівельних норм і
правил суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого
самоврядування може постановити рішення, яким зобов’язати особу, яка здійснила
(здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову. Якщо проведення такої
перебудови є неможливим або особа, яка
здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення, таке нерухоме
майно за рішенням суду підлягає знесенню
за рахунок особи, яка здійснила (здійснює)
будівництво. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов’язана
відшкодувати витрати, пов’язані з приведенням земельної ділянки до попереднього
стану. Отже, застосування таких санкцій,
як знесення об’єкта самочинного будівництва та відшкодування витрат, пов’язаних з
приведенням земельної ділянки до попереднього стану, спрямовані на забезпечення
захисту публічних інтересів та приватних
інтересів насамперед власників земельних
ділянок.
Реалізація цивільно-правової санкції
відбувається у правовідношенні. Наприклад, згідно з частинами 2–4 ст. 352 ЦК
України, якщо власник пам’ятки культурної спадщини не вживатиме заходів щодо її
збереження, зокрема у зв’язку з неможливістю створення необхідних для цього умов,
суд за позовом відповідного органу охорони культурної спадщини може постановити рішення про її викуп. У разі невідкладної необхідності забезпечення умов для
збереження пам’ятки культурної спадщини
позов про її викуп може бути пред’явлений
без попередження. Викуплена пам’ятка
культурної спадщини переходить у власність держави. У цьому разі виникає охоронне цивільне правовідношення, спрямоване на забезпечення охорони пам’ятки
культурної спадщини цивільно-правовими

засобами, зокрема шляхом застосування
такої цивільно-правової санкції, як викуп
пам’ятки культурної спадщини.
Я.М. Шевченко зазначала, що багатозначне поняття санкції належить до будьяких негативних наслідків, що передбачені
правовою нормою, будь то попереджувальні заходи, запобіжні заходи, заходи захисту або заходи відповідальності [19, с. 28].
Хоча І.О. Ромащенко правильно зазначає,
що, попри розширене тлумачення негативних наслідків, не всі способи захисту
призводять до несприятливого для правопорушників результату. Наприклад, внаслідок визнання права правопорушник
може не відчувати наслідків негативного
характеру. У разі оспорювання права власності особи її право захищене його визнанням, але від такого способу захисту ніяк
не страждає особа, яка це право не визнає.
За таких обставин можна стверджувати,
що не всі способи захисту цивільних прав є
санкціями [11, с. 42–43].
Справді, не всі способи захисту
цивільних прав та інтересів є санкціями в
цивільному праві. Так, до способів захисту цивільних прав та інтересів належить
примусове виконання обов’язку в натурі (п. 5 ч. 2 ст. 16 ЦК України). Згідно з
ч. 1 ст. 622 ЦК України, боржник, який
сплатив неустойку і відшкодував збитки, завдані порушенням зобов’язання,
не звільняється від обов’язку виконати
зобов’язання в натурі, якщо інше не встановлено договором або законом. Примусове виконання обов’язку в натурі є заходом
захисту, що належить до способів захисту
цивільних прав та інтересів, проте, не є
санкцією в цивільному праві, оскільки не
тягне для особи жодних негативних наслідків, боржник лише зобов’язується виконати в натурі невиконане зобов’язання.
Хоча така точка зору не є безспірною. Так,
В.Д. Примак присудження до виконання
в натурі відносить до цивільно-правових
санкцій, зазначаючи, що установчі документи юридичної особи є специфічною
правовою формою вчинення правочинів,
про застосування до засновника цивільноправових санкцій (присудження до виконання в натурі або застосування заходів
відповідальності), напевно, можна говорити у разі, якщо обов’язок засновника щодо
фінансування створеного ним суб’єкта права недвозначно визначений в установчому
документі [10, с. 168].
О.В. Малько визначив ознаки правових засобів, використовуючи які можна
визначити й ознаки санкцій у цивільному
праві як правових засобів у механізмі пра-
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вового регулювання цивільних відносин.
Так, на погляд О.В. Малька, ознаки правових засобів такі: 1) виражають усі узагальнюючі юридичні способи забезпечення інтересів суб’єктів права, досягнення
поставлених цілей (у чому проявляється соціальна цінність цих утворень і в цілому права);
2) відображують інформаційно-енергетичні
якості та ресурси права, що надає їм особливої юридичної сили, спрямованої на усунення перешкод, що стоять на шляху задоволення інтересів учасників правовідносин;
3) виступають основними працюючими частинами (елементами) дії права, механізму
правового регулювання, правових режимів (тобто функціональної сторони права);
4) призводять до юридичних наслідків, конкретних результатів, того чи іншого ступеня ефективності правового регулювання;
5) забезпечуються державою [17, с. 723].
Висновки
Отже, санкції в цивільному праві як
правові засоби спрямовані на забезпечення
інтересів суб’єктів цивільних правовідносин,
приватних та публічних інтересів у приватному праві, захист цивільних прав та інтересів; мають особливу юридичну силу, спрямовану на усунення перешкод, що стоять
на шляху задоволення інтересів учасників
цивільних правовідносин; виступають елементами механізму правового регулювання цивільних відносин і забезпечують його
ефективне функціонування; призводять
до негативних наслідків для особи, яка не
виконала цивільного обов’язку, встановленого законом чи договором; забезпечуються
державою шляхом застосування примусу.
Санкції в цивільному праві – це певні негативні наслідки, встановлені законом або
договором, які застосовуються у разі невиконання (неналежного виконання) цивільно-правового обов’язку, порушення заборон,
обмежень та в інших випадках, встановлених
законом.
Список використаних джерел:
1. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве.
Москва : Юрид. лит., 1966. 188 с.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня
2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
3. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по
советскому праву (теоретические проблемы).
Москва : Изд-во МГУ, 1981. 240 с.
4. Орєхов В.Ю. Санкції в праві як елемент правового регулювання та охорони суспільних відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01.
Київ. нац. ун-т внутр. справ. Київ, 2008. 20 с.

44

5. Соболев М.В. Санкция как элемент юридической ответственности : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.01. Рос. академия гос. службы при Президенте РФ. Москва, 2006. 208 с.
6. Грибанов В.П. Осуществление и защита
гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. Москва :
Статут, 2001. 411 с.
7. Красавчиков О.А. Ответственность, меры
защиты и санкции в советском гражданском праве. Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав : сб. ученых
тр. Свердловск : Типография Управления издательств, полиграфии и книжного дела, 1973.
Вып. 27. С. 5–16.
8. Канзафарова І.С. Теоретичні основи
цивільно-правової відповідальності в Україні :
дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03. Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького. Київ, 2007. 453 с.
9. Кот О.О. Здійснення та захист суб’єктивних
цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія. Київ : Алерта, 2017. 494 с.
10. Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.03. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.
Київ, 2005. 209 с.
11. Ромащенко І.О. Зміна та припинення
цивільного правовідношення як способи захисту
цивільних прав. Київ : Алерта, 2016. 242 с.
12. Конституція України від 28 червня 1996 р.
Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.
Ст. 141.
13. Кузнецова Н.С. Совершенствование механизма правового регулирования гражданских
правоотношений. Актуальні проблеми цивільного,
сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 10 листопада 2011 р.). Київ : Алерта, 2012. С. 47–50.
14. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів / за заг. ред. д-ра
філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. Харків :
ВД «ШКОЛА», 2008. 832 с.
15. Сучасна правова енциклопедія / О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко та ін. ; за
заг. ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов.
Ради України. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 384 с.
16. Мусаткина А.А. К вопросу о понятии санкции в теории права Актуальные проблемы правоведения. 2005. № 2. С. 49–56.
17. Теория государства и права : курс лекций /
под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 2-е изд.,
перераб. и доп. Москва : Юристъ, 2007. 768 с.
18. Сібільов М.М. До питання про правові
засоби сфери приватного права. Актуальні проблеми приватного права України : збірник статей
до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.
Р.А. Майданик та О.В. Кохановська. Київ : ПрАТ
«Юридична практика», 2014. С. 395–409.
19. Повышение роли гражданско-правовой
ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций / отв. ред. : Собчак А.А., Шевченко Я.Н. Киев : Наукова думка, 1988. 264 с.

3/2019
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
Статья посвящена анализу санкций в гражданском праве. Санкция рассматривается как правовое средство, которое реализуется в гражданском правоотношении и обеспечивает эффективное
функционирование механизма правового регулирования гражданских отношений. Санкциями в гражданском праве являются определенные негативные последствия, установленные законом или договором, которые применяются при неисполнении (ненадлежащем исполнении) гражданско-правовой
обязанности, нарушении запретов, ограничений и в других случаях, установленных законом.
Ключевые слова: санкция, гражданское право, правовое средство, механизм правового регулирования, негативные последствия, защита гражданских прав и интересов.

The article is focused on the analysis of sanctions in civil law. The sanction is considered as a legal mean
that is implemented within civil legal relations and ensures the effective functioning of the mechanism of legal
regulation of civil relations. Sanctions in civil law are certain negative consequences established by the law
or by a contract, which are applied in case of non-performance (improper performance) of civil obligations,
violation of prohibitions, restrictions and in other cases established by the law.
Key words: sanction, civil law, legal mean, mechanism of legal regulation, negative consequences, protection
of civil rights and interests.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОГО
РЕГЛАМЕНТУВАННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВ
ЗА ГРУПОВИМИ ПОЗОВАМИ
Стаття присвячена вивченню міжнародного досвіду законодавчого закріплення порядку розгляду справ за груповими позовами. У рамках цього дослідження представлятимуться різні моделі
нормативного регламентування у зазначеній сфері країн англосаксонської правової сім’ї. На підставі
аналізу вказаного правового базису автором формулюватимуться власні пропозиції до Цивільного
процесуального кодексу України, введення яких забезпечить ефективність захисту прав та законних
інтересів численних груп осіб.
Ключові слова: цивільне судочинство, груповий позов, численна група, міжнародний досвід.

Постановка проблеми. На сучасному
етапі розвитку суспільства набувають поширення відносини, що поєднують у єдину
множинність певне коло осіб виходячи із
ідентичних фактично-юридичних підстав.
Говорячи про поширеність таких випадків,
зазначимо, що майже у кожній сфері людського життя спостерігається їх наявність,
що зумовлює необхідність у пошуку та впровадженні відповідних механізмів судового
захисту у таких випадках. Саме за рахунок
ґрунтовного вивчення законодавчого закріплення положень у цивільно-процесуальному законодавстві зарубіжних країн та
практики їх застосування стане можливим
системно підійти до розкриття змісту групового позову, а також провести виокремлення
найбільш ефективних його елементів (складових частин) з метою їх подальшого впровадження у національне законодавство. Більше
того, досить ілюстративним стане розгляд
«дії» механізму захисту прав та законних
інтересів численних груп осіб у країнах
англосаксонської правової сім’ї, використані
моделі приєднання учасників групи та механізми розподілу понесених витрат на здійснення групового процесу.
Стан дослідження. Світова наукова доктрина та юридична практика у конфліктах,
які стосуються питання права або факту, що є
загальними для великої кількості осіб, використовує інститут групового позову. Тоді як
вітчизняне цивільно-процесуальне законодавство щодо питання захисту прав численної групи осіб перебуває на недостатньому
рівні правового регулювання, що породжує
жваву дискусію стосовно проведення ґрунтовного наукового дослідження вказаної
процесуальної інституції. Цікавість викли-
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кає проведення порівняльного дослідження моделей, що застосовані тим чи іншим
іноземним законодавцем під час вирішення
питання захисту порушених прав та законних інтересів численних груп осіб. Варто
відзначити, що окремі аспекти порядку міжнародного урегулювання у зазначеній сфері
знайшли свого висвітлення у працях як представників національного, так й міжнародного співтовариства, зокрема: Ю.В. Білоусова,
А.В. Губської, Т.В. Степаненко, В.А. Миколаєць, а також Г.О. Аболоніна, Г. Регіцціна, Р. Норкуса, Л.О. Майстренка та ін., що
свідчить, з одного боку, про інтерес процесуалістів до групового позову, а з іншого –
про недосконалість нормативно-правового
регламентування.
Мета проведення цього вивчення, а саме
здійснення аналізу міжнародного процесуального законодавства у сфері захисту
численних груп осіб з метою формування
власного бачення нормативного закріплення порядку розгляду справ за груповими
позовами у Цивільному процесуальному
кодексі України.
Виклад основного матеріалу. Підходячи
системно до дослідження в рамках цієї статті,
зауважимо, що доцільно здійснити розгляд
міжнародного законодавства у зазначеній
сфері виходячи з таких критеріїв, що забезпечать всебічний розгляд, а саме: нормативноправове регламентування; підстави, за якими
позов ідентифікується як груповий; спосіб
долучення осіб до групового позову; порядок
розподілення витрат, пов’язаних із розглядом
групового позову. Таким чином, вбачаємо,
що вибудована система надасть можливість
дослідити основні характерні особливості
© Т. Олдак, 2019
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порядку захисту прав численних груп осіб,
виокремити найбільш ефективні процесуальні механізми в рамках групового провадження
та проаналізувати можливості їх впровадження у національне законодавство.
Вважаємо за необхідне почати розгляд
саме із вивчення процесуального законодавства країн англосаксонської правової сім’ї,
оскільки саме в них зароджувався вказаний
інститут, починала формуватися практика
застосування та створювались передумови
для подальшого поширення серед інших країн. Слід зазначити, що групові позови беруть
свій початок з англійського «Акта про мир»
XVII століття, відповідно до якого такий
позов використовувався для порушення
процесу проти членів партії. З плином часу
роль групового позову і його призначення
змінювалися. Аналіз положень англійського
законодавства у його ретроспективі показав,
що процесуальний порядок захисту інтересів
численних груп осіб пройшов власний шлях
розвитку. Так, представимо ці положення
процесуального законодавства. Відповідно
до розд. 5 Правил судів графств Англії представницьким позовом називається позовна
заява, відповідно до якої ініціюється судовий
розгляд стосовно численної групи осіб, який
може бути призначений судом на захист
або щодо одного і більше учасників численної групи, які виступають як представники всіх учасників численної групи, або всіх
учасників групи відповідачів, за винятком
одного або кількох з них. Пізніше у 1998 р.
пп. 7.3.3 п. 7.3 розд. 7 Правил цивільного процесу Англії передбачалось, що представницький позов – це позов, в якому з дозволу суду
об’єднані позовні вимоги на захист стосовно
двох і більше осіб, які виступають позивачами або відповідачами. Крім того, правило
містить норму, відповідно до якої об’єднання
цих позовних вимог позивачів або відповідачів, як і самих зазначених осіб в одному процесі, за певних умов може здійснюватися без
дозволу суду. Норми англійського цивільного процесу встановлюють, що у вирішенні питання про розгляд цивільної справи у
представницькому позові суд має керуватись
прагненням досягнення цілей ефективного
і своєчасного вирішення цивільного спору
[1, с. 207]. Як бачимо, законодавець у визначенні «поняття» процесуального механізму,
спрямованого на захист інтересів численних
груп осіб, здійснив акцент на «представництві», що й покладено в основу його назви.
Продовжуючи розгляд, вкажемо, що у зазначених вище Правилах встановлюються такі
форми, у яких може здійснюватися розгляд
справ за груповими позовами, а саме: а) розгляд справи численної групи осіб на підставі

представницького позову – позову позивачапредставника, який є учасником цієї групи;
б) розгляд справи на підставі декількох позовів, які є ідентичними за предметом та підставою, шляхом їх об’єднання в одне провадження; в) розгляд справи на підставі декількох
різних позовів, які мають значні спільні підстави; г) розгляд окремих позовів, рішення
за якими може стати своєрідним прецедентом для захисту прав та інтересів численного
невизначеного кола осіб [2, с. 192]. Помічаємо, що концептуально англійське процесуальне законодавство запроваджує різнопланові напрями для захисту прав численних
груп осіб, які дають змогу обрати найбільш
ефективний та раціональний спосіб захисту
в конкретній ситуації, створюючи тим самим
розгалужену варіативну систему, що варто
вважати досить прогресивним елементом
процесуального нормотворення. Разом із
тим у 2000 р. відбулися зміни у регламентуванні вказаної процесуальної інституції, що
втілилися у ч. 19 Правил цивільного судочинства. Нові правила ввели так звані накази
за груповими процесами, щодо яких сторони
можуть подавати заяву до провадження чи
після нього. Ухвала є обов’язковою лише для
осіб, які оголосили про свою участь. Якщо
суд затвердив наказ за груповим процесом,
то призначається керуючий суддя і створюється реєстр групи, який містить необхідну
адміністративну інформацію, таку як дата
оголошення про участь. У розгляді наказу
за груповим процесом суд може призначити
одну чи кілька справ як пробні, призначити
ведучого адвоката і встановити термін припинення включення претензій до реєстру
групи [3]. Введенням такого положення започатковується фактично процедура так званої
сертифікації групи, із визначенням її моделі.
Відзначаємо, що у більшості країн застосовується система opt out для формування групи
за представницьким позовом, тоді як у такому разі законодавець пішов іншим шляхом та
визначив, що члени групи мають заявити про
свою участь у справі.
Звертаючи увагу на не менш важливий
аспект у характеристиці представницьких (групових) позовів – розподіл судових
витрат, зауважимо, що законодавець запроваджує такий порядок. Так, у разі програшу
справи члени групи несуть усі витрати як
сторони, що виграла, так і власні, включаючи витрати на адвоката [4]. З цього приводу зазначимо, що покриття витрат на розгляд справи численних груп осіб є досить
принциповим питанням, що безпосередньо
впливає на практику правозастосування
його на теренах тієї чи іншої країни, оскільки витратна частина за такими позовами є
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суттєвим складником і фактично залежить
від кількості учасників, що утворюють групу, складності справи, тривалості розгляду
та вирішення її по суті. Головними аспектами, на які звертатиметься увага надалі, стане
пошук оптимального співвідношення між
обсягом необхідного фінансового забезпечення та кінцевим результатом розгляду, а
також формування чіткого правового поля,
який дасть змогу встановити збалансованість між економічним та правовим становищем учасників групи, а груповий позов тим
самим стане більш доступним та застосовуваним процесуальним механізмом.
Слід зазначити, що найбільш яскравого
прояву інститут групового позову віднайшов у процесуальному законодавстві США.
Так, у 1938 р. Конгресом США приймаються Федеральні правила цивільного процесу,
які вводять процедуру захисту прав численних груп осіб, які встановлені правилом 23.
Наголошуємо, що вказані правила мали
декілька редакцій, що вирізнялись за своїм
змістом. У першій їх редакції визначалось,
що всі групові позови за характером правового зв’язку між вимогами учасників численної групи поділяються на три категорії:
1) ідеальні групові позови стосуються порушень ідентичних прав і законних інтересів
учасників численної групи осіб; 2) змішані
групові позови об’єднують загальні за предметом та підставою, але різні за вартісною
оцінкою вимоги учасників численної групи,
що стосуються певного майна. Такі вимоги можуть відрізнятися за розміром шкоди
або збитків, заявленим учасниками групи і
підлягає відшкодуванню за рішенням суду;
3) спірні групові позови – позови, що порушують загальні питання права або стосуються загальної правової підстави або юридичного факту, але індивідуальні або особисті за
своїм характером. При цьому відмінності між
такими позовами досить очевидні – вимоги
стосовно будь-якої спільної власності або
майна по них відсутні [5, с. 24].
Пізніше у 1966 р. до правила 23 внесені
поправки, відповідно до яких змінено структуру початкової редакції, а саме закріплені
чіткі умови для порушення групового провадження, яким мають відповідати всі групові
позови. Між тим зауважимо, що вказаними
змінами градація групових позовів була відмінена та сформульовані такі умови, яким
мають відповідати позови, щоб вважатись
груповими. Варто лише зазначити, що перші
дві визначались судовою практикою, а інші
чотири є безпосередньо нормативно закріпленими. До їх числа належать: 1) наявність
певної групи осіб. Так, здебільшого позивач
зобов’язаний окреслити встановлену групу;
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2) представник групи, який власне захищає
інтереси групи, має бути її членом; 3) група
є настільки численною, що співучасть всіх
її членів є практично неможливою; 4) спільність вимог, яка полягає в тому, що наявні питання права і факту спільні для всієї
групи; 5) типовість вимог, яка означає, що
вимоги або заперечення представників групи
є типовими з тими, які пред’являються групою; 6) представники групи будуть визнані
судом неупередженими та такими, що будуть
сумлінно і добросовісно захищати інтереси
групи [6]. Говорячи про зазначені вище умови групового провадження, зауважимо, що на
сучасному етапі саме вони у процесуальному
законодавстві набули статусу «класичних».
Саме вони беруться за основу законодавцем
інших країн під час формування національних процесуальних норм у зазначеній сфері,
разом із тим практика застосування такого
процесуального механізму є найбільш поширеною саме в США. Продовжуючи розгляд,
відзначимо, що зазначеним правилом 23
передбачено, що віднесення позову до групового має ґрунтуватись на припущенні, що
розгляд в окремому провадженні індивідуальних вимог члена групи створює небезпеку: 1) неузгоджених або різних за змістом
рішень стосовно окремих членів групи, які
зобов’язують сторону, яка протистоїть групі,
вчинити несумісні за змістом дії; 2) прийняття стосовно членів групи рішень, які фактично стосуються прав та інтересів осіб, які не
брали участі у справі, або істотно послаблюють їхню здатність здійснювати захист своїх
прав. Тобто зазначаємо, що ключовою рисою
групових позовів США стає пріоритетність
застосування саме такого способу захисту
перед індивідуальним, адже саме цей фактор
враховується насамперед суддею під час відкриття групового провадження.
Потребують висвітлення зміни у процесуальному законодавстві США, які відбулись у 2005 р., а саме з прийняттям акта «Про
неупереджений розгляд групових позовів»,
оскільки саме його положеннями введено
у процесуальне законодавство визначення поняття «масовий позов», за допомогою
якого розкривається як груповий позов,
яким захищаються права та законні майнові
інтереси понад 100 учасників, які базується
на загальних питаннях права або фактичних
підставах (загальні предмет та підстава), що
відповідають вимогам юрисдикції (підвідомчості та підсудності), та належать до компетенції федерального окружного суду США
[5, с. 31]. У рамках цього дослідження відзначаємо доцільність впровадження поняття
«груповий позов» у цивільно-процесуальне
законодавство України, надаючи позовам
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такої категорії нормативної визначеності, що
є забезпеченням розбудови наукової доктрини. Варто звернути увагу на диференціацію
групових позовів за американським процесуальним законодавством, які поділяються
на три категорії. До першої Г.О. Аболонін
відносить позови, які використовуються у
пред’явленні позову кожним учасником групи в індивідуальному порядку під час виступу учасників групи відповідачами у разі,
якщо розгляд справи на підставі особистих
позовів може спричинити: 1) суперечливість
судових рішень у цивільних справах або
перегляд судових рішень, прийнятих судами за результатами розгляду індивідуальних
позовів учасників численної групи позивачів,
несумісність судових рішень з можливими
критеріями поведінки іншої сторони процесу, що займає опозиційне процесуальне становище стосовно численної групи позивачів;
2) винесення судових рішень щодо індивідуальних учасників групи, які, можливо, стосуватимуться інтересів інших учасників групи,
які не виступають сторонами у цій справі,
або можуть суттєво погіршити або ускладнити можливості забезпечення їхніх інтересів
у розгляді справ судом. Своєю чергою другу
категорію групових позовів у США, на думку
науковця, утворюють групові позови, в яких
одна зі сторін виступає позивачем, а група
осіб, будучи відповідачем, відмовилася діяти
певним чином з підстав, які зачіпають інтереси всієї групи у зв’язку з наявністю певної
судової заборони або іншого аналогічного
йому припису суду. До таких категорій справ
належать: 1) справи про судову заборону,
серед яких часто зустрічаються справи про
дискримінацію групи осіб; 2) справи про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
здоров’ю учасників численної групи осіб;
3) справи, що передбачають необхідність
тлумачення контрактів чи інших документів.
І нарешті, третю категорію групових позовів
становлять позови, що містять майнові вимоги. Здебільшого це справи про захист прав
споживачів. Ціна позову в таких випадках
невелика, проте кожен з них може стосуватися прав і законних інтересів численної групи позивачів. У справах такого роду досить
нескладно визначити розмір відшкодування
групи, але іноді певні труднощі викликає
встановлення кола потерпілих осіб.
Якщо груповий позов пред’явлений групою позивачів проти групи відповідачів, він
буде носити двосторонній характер і називатися відповідно до прийнятої в США термінології «двостороннім груповим позовом»
[7, с. 172]. Відзначаємо, що в основу такого
розподілу покладено характер розміщення
численної групи осіб на той чи іншій сторо-

ні цивільного провадження, який вважаємо
досить раціональним та таким, що може бути
застосований для проведення класифікації
групових позовів у національній процесуальній науці. З цього приводу варто зазначити,
що більш традиційною є ситуація, за якої відбувається формування численної групи осіб
на стороні позивача, при цьому не виключаючи й випадки наявності такої групи на
стороні відповідача, або взагалі ускладнення
конструкції з обох процесуальних сторін.
Ще однією країною, яка у своєму процесуальному законодавстві містить положення,
що регламентують процедуру захисту прав
та законних інтересів численних груп осіб, є
Канада. Говорячи про нормативно-правову
базу, відзначимо, що його початковою «точкою» є процесуальне законодавство провінції
Онтаріо, де у 1992 р. був прийнятий Ontario
Class Proceedings Act [8], а в 1995 р. аналогічний акт – у Британській Колумбії. Канадське цивільне процесуальне законодавство у
разі пред’явлення групового позову вимагає
наявності серйозних підстав судового вибору процедури групового позову, що дають
змогу вважати провадження по ньому процедурою доцільною і необхідною, яка є для
суду кращою порівняно зі звичайним порядком судочинства за індивідуальним позовом.
Процедура групового позову відповідно до
канадського законодавства має використовуватися з метою забезпечення справедливого
розгляду судом цивільної справи [5, с. 63].
Представимо основні особливості групових позовів за канадським процесуальним
законодавством, а саме: законодавчу вимогу
судового рішення про сертифікацію позову як групового (в заяві необхідно вказати
підставу позову; має бути група, що складатиметься як мінімум з двох осіб; вимоги
(або заперечення) членів групи мусять мати
спільні риси; груповий позов має бути переважним способом вирішення цих загальних
питань; необхідна наявність позивача-представника (або відповідача-представника),
здатного сумлінно й адекватно представляти групу відповідно до розробленого плану
дій і відсутності конфлікту їхніх інтересів);
визначення загальних для групи (підгрупи)
питань; участь членів групи в процесі (законодавчо передбачається механізм для залучення їх до процесу, зокрема для надання
свідчень) [9, с. 95–96]. Варто зазначити, що
вказані вище умови розкривають частину
загальних питань, які дають змогу ідентифікувати позов як груповий з відповідним
уточненням щодо окремих його вимог, при
цьому відзначаємо концептуальну єдність із
процесуальним законодавством інших країн у цій сфері. Цікавість з боку наукового
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дослідження викликає критерій, суть якого
зводиться до такого – можливості здійснення
«десертіфікації»: сторонам має бути надано
право вимагати розформувати групу, якщо
будуть виявлені обставини, що перешкоджають розгляду справи в режимі групового
позову [9, с. 96]. Закладання у нормативне
регулювання такого права слід розцінювати
як додаткову гарантію для учасників групового позову у разі, якщо в процесі самої сертифікації стануть відомі, наприклад, факти,
які не були відомі під час подання групового позову, та не могли бути передбачені,
але при цьому безпосередньо впливають на
подальший розгляд. Насамперед маємо на
увазі випадки, коли встановлюється економічна невигідність подальшого розгляду, а
саме понесені вже витрати (та ті кошти, що
ще необхідно буде залучити) є вищими, ніж
передбачувана сума компенсації. Або у процесі сертифікації кількість учасників групи стала такою, що застосування розгляду
цивільної справи в рамках групового провадження є неефективним засобом судового
захисту.
Не менш важливим аспектом стає такий
фактор, а саме як докази може подаватись
статистична інформація, представлення якої
у звичайному процесі було б неможливим
[9, с. 96]. Застосовуючи вказане вище положення до процедури розгляду справ за груповими позовами, відзначимо, що кожен конкретний випадок утворить певну однорідну
сукупність, аналіз якої дасть змогу встановити їх взаємозв’язок, що під час судового
розгляду стане додатковим (опосередкованим) доказовим матеріалом. Саме за рахунок
статистичної інформації можна простежити
тенденцію розвитку певних суспільних відносин та, відповідно, формування численної
групи осіб, захист інтересів якої здійснюється за рахунок подання групового позову.
Ще однією умовою, яка вирізняє канадське процесуальне законодавство у сфері
захисту прав, є присудження загальних сум
відшкодування без урахування шкоди, заподіяної кожному конкретному члену групи, а
також наявність гнучких механізмів, передбачених для розподілу присуджених сум серед
членів групи [9, с. 96]. Тобто вбачаємо, що у
рішенні суду визначається загальна сума відшкодування, не персоніфікуючи розмір відшкодування кожного учасника групи. Така
концепція може бути повноцінно реалізована
тільки за умови відповідальності та добросовісності ініціюючого позивача (позивачів),
адже у цьому разі саме він має забезпечити
розподіл та отримання кожним учасником
групи відповідного відшкодування. Стосовно
організації процесу розподілу відзначимо, що
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він має здійснюватися на пропорційній основі. Так, у разі, коли сума, що за рішенням суду
виплачується учасникам групи, є меншою за
обсягом, кожен член групи отримає пропорційне відшкодування незалежно від його
місця у списку учасників групи.
Висновки
Беручи до уваги проведене дослідження,
а також системний підхід до вивчення особливостей, які характеризують порядок розгляду справ за груповими позовами, зазначимо, що кожна країна вибудовує власний
законодавчий базис групового провадження, реалізуючи який формується практика
їх застосування. Крім того, відзначимо, що
у розглянутих положеннях законодавства
наявні як позитивні моменти, так і такі, що
потребують удосконалення. У зв’язку з чим
вважаємо, що Цивільний процесуальний
кодекс України в частині закріплення порядку розгляду справ за груповими позовами
слід формувати виходячи зі стану розвитку
суспільних відносин та практичних аспектів,
що притаманні судовій системі України.
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Статья посвящена изучению международного опыта законодательного закрепления порядка
рассмотрения дел по групповым искам. В рамках данного исследования будут представлены различные модели нормативного регламентирования в указанной сфере стран англосаксонской правовой
семьи. За счет анализа указанного правового базиса автором будут сформулированы свои предложения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, введение которых обеспечит эффективность
защиты прав и законных интересов многочисленных групп лиц.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, групповой иск, многочисленная группа,
международный опыт.

The article is devoted to the study of international experience of legislative consolidation of the procedure
for reviewing cases under group lawsuits. Within the framework of this study, different models of regulatory
regulation will be presented in the designated area of the Anglo-Saxon legal family. By analyzing this legal
basis, the author will formulate his own proposals to the Civil Procedural Code of Ukraine, the introduction
of which will ensure the effectiveness of the protection of rights and legitimate interest of numerous groups
of people.
Key words: civil proceedings, group lawsuit, numerous groups, international experience.
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УМОВИ ДОГОВОРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Стаття присвячена дослідженню умов договорів щодо проведення клінічних випробувань. Проведено розмежування предмета договору, що укладається спонсором або контрактною дослідницькою
організацією із закладом охорони здоров’я як місцем проведення клінічного випробування та з дослідником щодо додаткових робіт і послуг у межах клінічного випробування. Сформульовано рекомендації
щодо формулювання умов таких договорів.
Ключові слова: клінічні випробування, дослідник, заклад охорони здоров’я, координатор дослідження, лікарський засіб.

Постановка проблеми. Клінічні випробування лікарських засобів поступово набирають обертів, а тому питання їх правильної
організації стають дедалі актуальнішими.
Одним з них є питання договірного оформлення проведення випробувань.
Клінічне випробування може розпочинатися за умови оформлення договірних відносин між усіма юридичними та фізичними
особами, які залучені до його проведення.
Саме таке положення закріплене у п. 9.1.
Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого
наказом МОЗ України від 23 вересня 2009 р.
№ 690 (далі – Порядок № 690) [1].
За відсутності більш детального законодавчого регулювання договірних відносин
учасників клінічних випробувань сторони
договорів мають самостійно визначати предмет та інші умови таких договорів.
На практиці організація проведення клінічного випробування може супроводжуватись укладанням комплексу таких договорів:
– між спонсором (або контрактною
дослідницькою організацією далі – КДО
за його дорученням) і закладом охорони здоров’я (лікувально-профілактичним
закладом, далі – ЛПЗ) як місцем проведення
клінічного випробування;
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– між спонсором (або КДО за його дорученням), ЛПЗ і вищим навчальним медичним закладом (далі – ВМНЗ) або науководослідною установою (далі – НДУ), якщо
вони залучаються до проведення клінічного
випробування на базі ЛПЗ (тристоронній
договір). Також спонсор (або КДО за його
дорученням) може укладати з ВМНЗ та
(або) НДУ окремі договори;
– між спонсором (або КДО за його дорученням) і дослідником. Якщо для проведення клінічного випробування формується
дослідницька група, то можуть укладатися
окремі договори з відповідальним дослідником і співдослідниками.
Аналіз змісту великої кількості договорів, укладених між вищевказаними особами,
свідчить про здебільшого формальний підхід
до визначення умов цих договорів, що призводить до подібності (подекуди ідентичності) змісту договорів між спонсором (або КДО
за його дорученням) і ЛПЗ з договорами між
спонсором (або КДО за його дорученням)
і дослідниками, відсутності конкретизації
обов’язків ЛПЗ та дослідників у клінічному
випробуванні. Непоодинокі випадки подібності (ідентичності) змісту договорів між
спонсором (або КДО за його дорученням) і
відповідальним дослідником та всіма співдослідниками без розмежування функцій та
© Ю. Павлюченко, О. Антонюк, 2019

3/2019
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
обов’язків цих осіб у клінічному випробуванні. Окремо слід наголосити на тому, що предмет цих договорів доволі часто визначається
без урахування правової природи та сутності
самого клінічного випробування.
Частково це пояснюється тим, що доволі
часто за основу всіх вищезазначених договорів береться англомовний договір, який
застосовується в інших країнах і в яких він
укладається лише з ЛПЗ, та адаптується під
вимоги національного законодавства, що
передбачає укладення додаткових договорів
з дослідником (співдослідниками) на додаткові послуги (роботи). У результаті маємо
«розмноження» такого договору на всіх осіб,
залучених до клінічного випробування. Зміст
таких договорів свідчить про те, що основні
функції та обов’язки у дослідженні покладено саме на дослідника (співдослідника) як
самостійну особу.
Неправильне або нечітке визначення
предмета та інших умов договорів, укладених
між особами, які залучені до проведення клінічного випробування, знижує ефективність
його проведення; знеособлює відповідальність ЛПЗ, відповідального дослідника, співдослідників; тягне за собою питання справедливості оплати послуг ЛПЗ та дослідника;
може впливати на оподаткування доходів
дослідників і мати інші негативні наслідки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти клінічних випробувань
досліджувалися такими вченими, як І. Вороніна, Р. Гревцова, М. Жила, О. Кашинцева,
Н. Кашканова, І. Сенюта, Л. Шиловський.
Проте питанням договірного регулювання
клінічних випробувань, зокрема умов окреслених вище договорів, не приділено досить
уваги у науковій літературі.
Метою цієї статті є конкретизація умов
договорів щодо проведення клінічних
випробувань.
Виклад основного матеріалу. Розгляд
умов договорів, якими опосередковуються
клінічні випробування, варто почати з предмета цих договорів.
Спираючись на те, що клінічне випробування визначається як науково-дослідницька робота (п. 2.1 Порядку № 690), предметом договорів між спонсором (або КДО за
його дорученням), ЛПЗ (НДУ, ВМНЗ) та
дослідниками (відповідальним дослідником,
співдослідниками) може бути виконання
робіт або надання послуг під час проведення
клінічного випробування. Різниця між ними
полягає у тому, що результат надання послуг,
як правило, споживається під час надання
послуг, а виконання робіт переважно проявляється в отриманні матеріального резуль-

тату. При цьому чинне законодавство не
забороняє укладати договори, предмет яких
поєднує надання послуг і виконання робіт.
Слід зауважити, що договірне регулювання робіт/послуг у межах клінічного випробування здійснюється, як правило, на двох
рівнях, тобто через укладання: 1) договору з
ЛПЗ, в якому працює дослідник (є штатним
працівником або проводить дослідження на
підставі договору про співпрацю ЛПЗ і НДУ
чи ВМНЗ, працівником якого є дослідник),
та 2) договору з дослідником. Тому потрібно
усвідомлювати той факт, що на дослідника
покладаються обов’язки за обома вказаними вище договорами та враховувати це під
час формулювання предмета та інших умов
договору з дослідником.
У межах договору між спонсором (або
КДО за його дорученням) та ЛПЗ (і НДУ
чи ВМНЗ) дослідник виконує свої трудові
функції (обов’язки). Трудовими обов’язками
дослідника, зокрема, охоплюється отримання інформованої згоди на участь пацієнта у
випробуванні, прийом пацієнтів (зокрема,
на стадії їх залучення до клінічного випробування), проведення процедур за участю
пацієнтів.
Незважаючи на це, обов’язок отримання інформованої згоди КДО досить часто
включається у договір з дослідником. Таке
дублювання мотивується, як правило, тим,
що, хоча у договорі з ЛПЗ це також прописано, проте дослідник не є стороною цього
договору. Однак те, що дослідник не підписує договір з ЛПЗ, не означає, що у нього не
виникає обов’язку отримання інформованої
згоди, оскільки саме дослідник у робочий час
у ЛПЗ у межах своїх трудових функцій має
виконати відповідні зобов’язання, покладені
на ЛПЗ.
Відповідно, обов’язок отримання інформованої згоди досить включати у договір між
спонсором (або КДО за його дорученням) і
ЛПЗ. До речі, у цьому договорі навіть можуть
бути персоніфіковані особи, які як працівники ЛПЗ будуть виконувати такий обов’язок.
Хоча у останньому випадку у разі їх звільнення доведеться вносити зміни у договір.
У
певних
випадках
дублювання
обов’язків дослідника у договорах з ЛПЗ
(НДУ, ВМНЗ) та у договорах з самим
дослідником може бути виправдано суттю
обов’язку, що має виконуватися протягом
всього випробування. Наприклад, традиційно в обох договорах врегульовано питання
інформування спонсора, КДО та інших осіб
відповідно до законодавства про негативні
прояви, які виникають під час дослідження. Ці положення цілком виправдовуються
важливістю питання не лише для клінічного
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випробування, але перш за все для забезпечення безпеки пацієнтів, включених
до випробування. Тому виконання цього
обов’язку має забезпечуватися під час виконання протоколу як у час, коли дослідник
виконує трудові функції у ЛПЗ, так і у разі
виконання робіт (надання послуг), які виходять за межі трудових функцій у ЛПЗ, і не
тягне подвійної оплати виконання одних і
тих самих обов’язків дослідника.
Під час формулювання предмета договору між спонсором (або КДО за його дорученням) та дослідником обов’язково має бути
дотримано положення абз. 5 п. 9.1 Порядку
№ 690, яким передбачено чітке розмежування його функцій і функцій ЛПЗ. Іншими словами, предметом договору з відповідальним
дослідником (дослідником, співдослідником) мають виступати роботи та (або) послуги, які не входять у його трудові обов’язки та
будуть виконуватися ним у свій неробочий
час та пов’язані, як правило, з інтелектуальною роботою (аналітичною, інформаційною,
експертно-консультативною,
складанням
звітів клінічного випробування тощо). Допомогти у формулюванні предмета договорів
з ЛПЗ та з дослідниками мали б Методичні рекомендації щодо принципів укладення
договорів у проведенні клінічних випробувань лікарських засобів у контексті сучасного законодавства України [2], проте аналіз
досліджуваних договорів, які на практиці
укладаються спонсорами (чи КДО за їх дорученням) щодо проведення клінічних випробувань, свідчить про протилежне.
Оцінюючи фактичний зміст робіт
(послуг) дослідника, які здійснюються ним
у неробочий час і поза своїми трудовими
обов’язками, можна дійти висновку про те,
що вони охоплюють оброблення отриманої
під час випробування інформації, її оцінювання та узагальнення, підготовку на цій
основі відповідного звіту (звітів). Іншими
словами, дослідник, як правило, виконує
роботи (надає послуги) щодо формування (компіляції) масиву (бази) даних щодо
результатів дослідження.
Результатом виконання робіт (надання
послуг) з оброблення (компіляції) даних
проведеного клінічного випробування є дані,
отримані дослідником під час проведеного
клінічного випробування у паперовій та/
або електронній формі, оброблені ним згідно
з процедурами, визначеними Протоколом,
зокрема, розміщені дослідником на серверах
спонсора із застосуванням комп’ютерних
електронних систем для використання за
призначенням.
Відповідно до ст. 5 Договору Всесвітньої
організації інтелектуальної власності про
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авторське право, прийнятого Дипломатичною конференцією від 20 грудня 1996 року
[3], компіляції даних або іншої інформації у
будь-якій формі, які за підбором і розміщенням змісту є результатом інтелектуальної
творчості, охороняються як такі. Така охорона не поширюється на самі дані або інформацію і не обмежує будь-яке авторське право,
яке стосується самих даних або інформації,
що містяться у компіляції.
Слід звернути увагу на те, що бази даних
зазначені серед об’єктів авторського права
(п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» [4]). Оскільки у
ч. 2 ст. 11 зазначеного Закону встановлено,
що авторське право виникає внаслідок факту
його створення і будь-яка реєстрація таких
прав не вимагається, доцільно у договорі з
дослідником (співдослідником) врегулювати питання прав на дані, що збираються
та узагальнюються у результаті клінічних
випробувань.
У зв’язку з цим важливим для врегулювання у договорі з дослідником є питання
інтелектуальної власності. Як правило, у відповідних розділах договорів детально йдеться про права на винаходи чи відкриття, інші
об’єкти промислової власності, права на які
відповідно до договору належать спонсору, тоді як дослідник з дотриманням умов,
визначених у договорі, має право на участь
у публікації результатів дослідження. Разом
із тим окремого договірного регулювання
потребують питання щодо майнових прав
інтелектуальної власності на об’єкти, що
створює дослідник у результаті виконання
договору, які належать не до об’єктів права
промислової власності (об’єктів патентування), а до об’єктів авторського права.
З урахуванням викладеного та з конкретизацією функцій (обов’язків, вкладу)
кожного у проведенні дослідження має відбуватись визначення предмета договору з
відповідальним дослідником і співдослідниками (у разі укладення з останніми окремих
договорів).
Розглядаючи предмет договору, потрібно звернути увагу, що, не зважаючи на те,
що клінічне випробування визначається як
науково-дослідницька робота (п. 2.1 Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань), деякі учасники
дослідницької групи залучаються до виконання робіт (надання послуг), які безпосередньо не мають інтелектуального, аналітичного складника. Наприклад, координатор
клінічного випробування, який, зокрема,
забезпечує логістику, пов’язану з візитами
пацієнтів у дослідницький центр, контроль
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за веденням первинної документації, індивідуальних реєстраційних форм; медична
сестра здійснює введення препарату відповідно до протоколу, заповнення певної первинної медичної документації.
Ще однією надважливою умовою договору з особами, залученими до проведення клінічного випробування, виступає ціна та умови оплати виконаних робіт (наданих послуг).
Здебільшого опис питань оплати виконаних
робіт (наданих послуг) дослідника зводиться до зазначення сум за візити, процедури
та залежить від кількості пацієнтів. Разом із
тим з огляду на вищевикладене та з урахуванням того, що дослідник виконує обов’язки,
пов’язані з візитами та процедурами пацієнтів, у межах своїх трудових обов’язків, таке
формулювання умови оплати робіт (послуг)
дослідника не можна визнати правильним.
Виходячи з предмета договору між спонсором (або КДО за його дорученням) і дослідником, слід зробити висновок про те, що
оплаті підлягають не самі візити пацієнтів,
а інтелектуальна робота (аналітична, інформаційна, експертно-консультативна, складання звітів клінічного випробування тощо).
Очевидно, що дослідник має отримувати
оплату за збір та обробку (внесення) даних,
отриманих під час таких візитів (процедур)
пацієнтів у межах дослідження, що відображають результати клінічного випробування. Зазначене доцільно враховувати під час
формулювання умов оплати за договором з
дослідником.
На завершення варто акцентувати увагу
на тому, що досить частим є використання у
договорах з дослідниками термінів «відшкодування витрат» у контексті оплати послуг
(робіт) дослідника. Однак це не відповідає
змісту терміна «відшкодування витрат»
(адже йдеться не про компенсацію досліднику витрат власних коштів або майна, а про
оплату його послуг). Крім того, такі виплати та їх опис у актах, складених під час (чи
за результатами) клінічного випробування,
переважно не супроводжуються зазначенням конкретних витрат дослідника, понесених у межах випробування. Якщо йдеться
про витрати за використання дослідником
матеріально-технічної бази ЛПЗ під час
виконання частини випробування за окремим договором з ним, то такі витрати мають
вказуватися у договорі спонсора (або КДО за
його дорученням) з ЛПЗ або договорі дослідника з ЛПЗ, і не мають бути предметом договору спонсора (або КДО за його дорученням) з дослідником (п. 9.1 Порядку № 690).
У деяких договорах з дослідниками прописуються положення щодо компенсації
витрат дослідника на участь пацієнта у клі-

нічному випробуванні (зокрема, компенсація транспортних витрат на візити у дослідницький центр), які включаються у ціну
робіт (послуг) дослідника.
Однак, якщо дослідник справді здійснював компенсацію таких витрат, то їх відшкодування все одно не можна включати в оплату послуг дослідника з урахуванням такого.
Перший варіант: дослідник витрачає власні
кошти для покриття транспортних витрат
пацієнта, тоді спонсор або КДО справді відшкодовує досліднику витрачені кошти; другий варіант: спонсор або КДО заздалегідь
виділяють кошти на покриття транспортних
витрат пацієнтів, а дослідник передає їх пацієнтам.
Компенсація витрат на участь пацієнта
у клінічному випробуванні (зокрема, компенсація транспортних витрат на візити у
дослідницький центр) може розглядатися як
певна послуга дослідника спонсору, що надається за рахунок останнього. Проте кошти,
передбачені у договорі з дослідником як
відшкодування пацієнтам витрат на візити,
не можуть розглядатись як оплата послуг
дослідника.
Висновки
На підставі проведеного дослідження
сформульовано такі висновки.
1. Правильне з урахуванням вимог чинного законодавства визначення предмета
договору, умов оплати та інших умов договорів між спонсором (або КДО за його дорученням) та особами, залученими до проведення випробування, є запорукою не лише
виконання нормативного припису щодо чіткого визначення у договорах функціонального навантаження цих осіб та обґрунтування оплати виконаних ними робіт (наданих
послуг), але й попередження питання від
контролюючих органів та здійснення істотного впливу на оподаткування прибутків
дослідників.
2. Під час формулювання умов договорів,
що укладаються щодо проведення клінічних
випробувань, слід уникати дублювання умов
і покладення тотожних зобов’язань на різних
учасників такої діяльності. Предметом договору щодо участі дослідника у клінічному
випробуванні не можуть бути візити пацієнтів, процедури та інші дії, які дослідник вчиняє у межах виконання договору, укладеного
з ЛПЗ, в якому він працює, або з яким співпрацює його НДУ чи ВМНЗ.
3. До кола робіт (послуг) дослідника, які
здійснюються ним у неробочий час і поза
своєю трудовою функцією, належать, зокрема, аналітичні, інформаційні, експертно-консультативні послуги, а також роботи щодо
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формування (компіляції) масиву (бази)
даних стосовно результатів дослідження.
У зв’язку з цим у договорі з дослідником
мають бути врегульовані питання щодо майнових прав інтелектуальної власності на
об’єкти, що створює дослідник у результаті
виконання договору, які належать до об’єктів
авторського права.
4. Деякі учасники дослідницької групи
залучаються до виконання робіт (надання
послуг), що не мають інтелектуального, аналітичного складника (зокрема, координатор
дослідження), що має бути враховане під час
визначення умов договорів, які укладаються
з ними.
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Статья посвящена исследованию условий договоров о проведении клинических испытаний. Проведено разграничение предмета договора, заключаемого спонсором или контрактной исследовательской организацией с учреждением здравоохранения как местом проведения клинического испытания
и с исследователем в отношении дополнительных работ и услуг в рамках клинического испытания.
Разработаны рекомендации по формулированию условий таких договоров.
Ключевые слова: клинические испытания, исследователь, учреждение здравоохранения, координатор исследования, лекарственное средство.

The article is devoted to the research of terms of agreements about the lead through of clinical trial.
Authors did differentiating of subject of Contract which concludes sponsor or contract research organization
with Institution as place, where clinical trial is conducted, and with a Investigator in relation to additional
works and services of clinical trial. Authors did recommendation on formulation of terms of such Contracts.
Key words: clinical trial, Investigator, Institution (medical), Coordinating Investigator, medication.
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БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
ЯК КЛЮЧОВА ОЗНАКА БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
Стаття присвячена правовому аналізу терміна «банківська операція» та визначенню місця банківських операцій серед юридичних фактів. Робиться висновок, що головною ознакою, яка відмежовує
банківську операцію від інших операцій, є те, що банківські операції завжди мають зв’язок з банківським рахунком.
Ключові слова: банківська операція, банківські правовідносини, зобов’язання, спрямовані на надання банківських послуг, договір банківського рахунку, договір банківського вкладу (депозиту), кредитний
договір, банківський рахунок.

Постановка проблеми. Банківські послуги як об’єкт цивільно-правового регулювання
являють собою вид суспільних відносин, економічна сутність яких полягає в наданні професійних послуг банком клієнту. Правовою
формою відповідних відносин можуть бути
зобов’язання про надання послуг. Об’єктами
цивільно-правових зобов’язань, що регулюють
економічні відносини з надання послуг, можуть
виступати професійні послуги банку. Відповідно до статті 1066 ЦК України за договором
банківського рахунку банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунку), грошові кошти,
що йому надходять, виконувати розпорядження
клієнта про перерахування і видачу відповідних
сум з рахунку та проведення інших операцій за
рахунком» [1]1. У зв’язку з цим виникає низка
запитань: чи випадково законодавець використав термін «операція» в межах конструкції
договору банківського рахунку, який спрямований на надання послуг? Чи є визначені статтею
операції «банківськими»? Одне можна констатувати точно, що об’єктивне право визнає «операції» як юридичну термінологію.
Термін «операція» міститься в Законі України «Про банки і банківську діяльність», зокрема стаття 51 цього Закону

присвячена розрахунковим банківським
операціям, стаття 49 – кредитним операціям, стаття 50 – операціям з цінними паперами та прямим інвестиціям [2]. При чому як
«банківські операції» закон виділяє тільки
розрахункові, як зазначено в назві статті.
Чому законодавець уникнув прикметника
«банківський» щодо інших видів операцій,
які може виконувати банк? Чим «банківські
операції» відрізняються від інших «операцій»? Такі питання завжди цікавили науковців. Як зазначає І.А. Безклубий: «банківська
операція є поняттям, що охоплює значне економічне та правове навантаження, тому воно
обов’язково має відображатися у переліку
юридичної термінології» [3, с. 69].
Цивільне законодавство використовує
велику кількість понять. Одним з них законодавство надає розгорнуті визначення, інші
згадуються тільки одним терміном, як і в
наведеному прикладі. А тому постає необхідність проведення наукового аналізу поняття
«банківська операція». Формальна визначеність цього поняття дасть змогу виявити
цілий спектр абстрактних правових ситуацій,
за допомогою яких можна теоретично проаналізувати та вирішити конкретні питання,
поставлені практикою.

1
Також про це свідчать: ч. 1 ст. 1068 ЦК України: банк зобов’язаний вчиняти для клієнта операції, які
передбачені для рахунків такого виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо
інше не встановлено договором банківського рахунку або ч. 4 цієї ж статті – клієнт зобов’язаний сплатити
плату за виконання банком операцій за рахунком клієнта, якщо це встановлено договором; Ст. 1067 ч. 2: Банк
не має права відмовити у відкритті рахунку, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом,
установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими
правилами; п. 2 ч. 2 ст. 1075 – у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не
встановлено договором; ч. 4 – банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити рахунок
клієнта у разі відсутності операцій за рахунком клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку
грошових коштів на цьому рахунку; ч. 1 ст. 1076 – банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій
за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим
клієнтам або їхнім представникам і т. п.
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Ще на початку ХХ століття відомий цивіліст М.М. Агарков писав: «...питання доцільності законодавчого регулювання банківських операцій є теоретично малоз’ясованим
та практично майже новим» (переклад –
Л.В. Панова) [4, с. 136]. З моменту написання
роботи «Проблемы законодательного регулирования банковских операций (К вопросу о Кредитном Уставе СССР)» (1925 р.)
донині минуло майже сто років. Ситуація
змінилася. Активно здійснюється правове
регулювання банківських операцій не тільки
на національному рівні, а також на міжнародному. Держави намагаються гармонізувати
внутрішнє законодавство та привести його
до вимог наднаціонального шляхом імплементації. Результатом цього процесу є те, що
в нормативних актах з’являється відповідна
термінологія, а саме «банківські операції»,
«фінансові операції», «страхові операції»,
«платіжні операції» та інші. Наука за допомогою притаманних їй методів має назвати ознаки, які відрізняють одні операції від
інших.
Метою представленої статті є проведення
наукового аналізу поняття «банківські операції» як правової категорії та відмежування банківської операції від інших операцій,
які надаються банком у межах зобов’язань
про надання послуг.
Результати дослідження. Питання про
розмежування понять «банківська послуга», «банківський правочин» та «банківська операція» у сучасній вітчизняній
цивілістці ставить І.А. Безклубий. У своїй
роботі «Банківський правочин» учений
розмежовує зазначені поняття та розглядає їх як окремі правові категорії. Банківську послугу пропонується розглядати у
двох значеннях: широкому та вузькому.
У широкому значенні надання банківських послуг є професійною діяльністю
банківської установи, що спрямована на
задоволення потреб споживачів з метою
отримання прибутку. У вузькому розумінні банківська послуга є комплексом правомірних дій банку з фінансовими активами,
в процесі здійснення яких задовольняються вимоги споживача. Банківський правочин учений визначає як дію, що зумовлена
спеціальною правоздатністю банку, який
надає фінансові послуги клієнтам шляхом
здійснення відповідних банківських операцій, що спрямована на досягнення певного правового результату. Під банківською
операцією автор пропонує розуміти правомірну дію, що здійснюється банком за умов
одержання ліцензії та дотримання правового режиму, який складається з комплексу
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юридико-технічних засобів, передбачених
Національним банком України, на підставі правочину або рішення суду. Він бачить
банківську операцію «як певний результат
вчиненого банком за дорученням клієнта
або з ініціативи самого банку відповідного
правочину» [3, с. 74].
Звідси виникає питання: чи є банківські операції, які виникають на підставі
правочину або рішення суду, байдужими
для права? Чи є такі правомірні дії (банківські операції) тільки фактичними діями?
Чи справді поглинає в собі поняття «банківська послуга» поняття «банківська операція»? Чим відрізняються правомірні дії
банку від правомірних дій інших суб’єктів?
Для того щоб розібратися із вищезазначеними питаннями, на наш погляд, спочатку необхідно визначити коло відносин,
в яких бере участь банк на підставі банківської ліцензії, що дасть змогу акцентуватися на питанні правомірних дій саме
банку. Визначивши коло таких відносин,
ми зможемо знайти і ті ознаки, які характеризують саме банківські операції як правомірні дії.
Законодавчо закріплено правило, що
саме банківські послуги, крім банку, не може
надавати інший суб’єкт. Своєю чергою
банківські послуги є складовою частиною
більш значної групи – фінансових послуг.
Фінансові послуги надаються фінансовими установами, якими можуть бути не
тільки банки, а й інші уповноважені на це
суб’єкти. Тому Закон України «Про банки
і банківську діяльність» зазначає, що банк
має право надавати: 1) банківські послуги;
2) інші фінансові послуги (крім послуг у
сфері страхування); 3) здійснювати іншу
діяльність [2].
До банківських послуг належать відносини із: 1) залучення у вклади (депозити)
коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, зокрема у
банківських металах, та рахунків умовного
зберігання (ескроу); 3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі
на поточні рахунки, коштів та банківських
металів від свого імені, на власних умовах
та на власний ризик.
Тобто саме зазначені послуги, крім
банку, не може надавати інший суб’єкт.
У контексті наведеного можна зробити
проміжний висновок: банківські послуги
(виключні, базові, класичні), що включають у себе дії із залучення вкладів, відкриття та ведення рахунків, а також із розміщення залучених вкладів, є тими діями,
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які необхідно досліджувати, щоб зрозуміти
природу саме банківської операції2.
Дослідження банківських послуг у розрізі
зазначених напрямів можна назвати традиційним підходом. Такий підхід І.А. Безклубий
вважає «дещо звуженим, оскільки охоплює
лише перелік трьох так званих класичних
видів послуг, що можуть надавати банківські
установи своїм клієнтам» [3, с. 61]. На наш
погляд, «розширений підхід», який використав учений у своєму дослідженні, є неправильним, тому що призвів до неможливості
відокремити саме банківську операцію від
операції, яку може здійснювати інший суб’єкт
на фінансовому ринку. Наприклад, згідно зі
ст. 560 ЦК України, забезпечити гарантією
будь-яке зобов’язання може не тільки банк, а і
страхова організація або інша фінансова установа. Поштовий переказ грошових коштів
вправі здійснювати оператори поштового
зв’язку, тобто надавати послугу щодо виконання доручення користувача на пересилання
та виплату адресату зазначеної суми грошей.
Чим такі послуги принципово відрізняються
від банківських [5]? Торгівля цінними паперами також здійснюється професійними
суб’єктами на ринку цінних паперів, якими
можуть бути і небанківські установи. Якщо
інкасаторський автомобіль купує банк, то чи
є це банківською операцією або правочином?
Чим буде відрізнятися покупка такого автомобіля банком від того випадку, коли покупцем буде небанківська установа? Невизначеність цього питання перебуває в такому стані,
що єдиний шлях, який надає нам можливість
з’ясувати це, – звузити такі дії до «трьох так
званих класичних видів послуг», на які вказує
законодавець. Можливо, саме в цих класичних банківських послугах міститься така ключова ознака, яка дасть змогу знайти відповіді
на поставлені питання.
Усі банки незалежно від форми власності, величини капіталу та спеціалізації надають виключні (базові) послуги, пов’язані із
залученням вкладів, з відкриттям та веденням рахунків та з розміщенням залучених
вкладів, які називаються банківськими
послугами. Цивільно-правове регулювання зазначених послуг відбувається за допомогою відповідних правових конструкцій,
зокрема договору банківського вкладу (депозиту), договору банківського рахунку та кредитного договору.
Договір, як відомо, є правовідношенням, в якому існують боржник і кредитор.
2
Закон України “Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг”
визначає фінансову послугу як операцію з фінансовими активами.

Наприклад, якщо повернутися до змісту
статті 1066 ЦК України, то можна побачити, що зазначені в ній операції є діями, які
зобов’язаний здійснити банк (боржник)
для належного виконання зобов’язання, що
виникло на підставі договору банківського
рахунку, спрямованого на надання банківських послуг. Тобто банківські операції є
обмеженими рамками цих договорів, а значить, ми маємо можливість прослідкувати
специфічні риси саме банківських операцій.
Розглянемо окремо кожну групу правовідносин, що виникають на підставі зазначених
договорів.
Норми глави 72 «Банківський рахунок»
ЦК України вказують на такі юридичні факти, як: прийняття і зарахування на рахунок
володільця рахунку грошових коштів, що
йому надходять; виконання розпоряджень
клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших
операцій за рахунком. При цьому банк
зобов’язаний вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків такого виду
законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором, а також клієнт зобов’язаний
сплатити плату за виконання банком операцій за рахунком клієнта, якщо це встановлено договором. Абсолютно чітко видно, що,
по-перше, норма права проводить аналогію між операціями і діями: дії з прийняття і зарахування, дії з виконання розпоряджень та ін. По-друге, такі дії-операції закон
пов’язує з рахунком. Підтвердженням цього
висновку є стаття 51 Закону України «Про
банки і банківську діяльність», яка має назву
«Розрахункові банківські операції».
Інша група правовідносин, яка виникає
на підставі депозитного договору, включає в
себе дії, що складаються з приводу залучення
у вклади (депозити) коштів та банківських
металів від необмеженого кола юридичних і
фізичних осіб, також передбачає існування
депозитного рахунку. Законодавець визначив, що до відносин банку та вкладника за
рахунком, на який внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунку (глава 72 ЦК України), якщо інше
не встановлено § 3 глави 71 або не випливає
із суті договору банківського вкладу. І в такому разі ми маємо прив’язку дій-операцій до
рахунку.
Третя група відносин, як було зазначено вище, включає відносини з розміщення
залучених у вклади (депозити), зокрема
на поточні рахунки, коштів та банківських
металів від свого імені, на власних умовах
та на власний ризик. Тут слід звернути увагу на співвідношення поняття «розміщення
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залучених у вклади… коштів… від свого імені, на власних умовах та на власний ризик»
з кредитним договором. Справа в тому,
що стороною кредитного договору може
бути як банк, так і інша фінансова установа
(ст. 1054 ЦК України). Якщо відштовхнутися від поняття «розміщення», то звертає
на себе увагу: по-перше, що розміщуватися
можуть залучені у вклади (депозити), зокрема на поточні рахунки, кошти та банківські
метали; по-друге, таке розміщення відбувається від імені банку; по-третє, умови та
ризики такого розміщення визначає та несе
банк. Залучення у вклади грошових коштів
та банківських металів здійснюється за
допомогою депозитного рахунку. Грошові
кошти на поточних рахунках також можуть
бути об’єктом розміщення. Тобто всі грошові кошти і ті, що залучені банком, і ті, що є
залишками на рахунках, знеособлюються,
становлять єдиний залишок на рахунку
кредитної установи. Паралельно кошти та
банківські метали перебувають на відповідних рахунках клієнтів банку. Як правило,
зобов’язання банку щодо передачі грошових
коштів клієнту на виконання кредитного
договору здійснюється за допомогою банківського рахунку. Україна формує напрями
розвитку безготівкової економіки, про що
свідчить проект НБУ “Cashless economy”,
головною метою якого є підвищення операційної ефективності банків у напрямі безготівкових операцій. Тобто в своїй більшості
різноманітні кредитні операції банку також
пов’язані з рахунком. З цього можна зробити
висновок, що рахунок є головною ознакою для
проведення банком будь-яких дій-операцій під
час надання банківських послуг.
Якщо підійти до розгляду цих трьох
інститутів з історичної точки зору, то ми
побачимо, що науковці виділяли дві підстави
для виникнення банківських правовідносин,
перша – відкриття (надання) кредитів та друга – прийом банківських вкладів. При чому
як відкриття кредитів, так і прийом банківських вкладів здійснюються у формі поточних рахунків до вимоги. Слід наголосити, що
обидва зобов’язання мають позикову природу та є грошовими зобов’язаннями. За договорами вкладу виникає зобов’язання позики
банку перед вкладниками, а за кредитними
договорами навпаки. При чому зобов’язання
за кредитом складається з двох етапів, основою яких є банківський рахунок: спочатку
є зобов’язання банку перед клієнтом про
надання кредиту, а потім зобов’язання позики клієнта перед банком на загальну суму
здійснених клієнтом платежів. Від інших
грошових зобов’язань їх відрізняє тільки та
обставина, що платежі з поточних рахунків
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виконувались різними сумами, тобто грошові зобов’язання на рахунку змінювались
за кількістю та поступово. М.М. Агарков та
Г.Ф. Шершеневич звертали увагу на таку
особливість грошового зобов’язання у банківській сфері і називали її «поточністю боргу» [6, с. 244; 7, с. 92]. Зазначена особливість
вплинула на поняття, яке отримало в подальшому назву «поточний рахунок», під яким
розуміли можливість кількісного визначення боргу, що змінюється «поточно». Таким
чином, поточний рахунок поєднував дві
правові конструкції кредиту та депозиту та
виступав їх специфічною рисою.
Введення окремого інституту банківського рахунку, який ми маємо і зараз, є
радянською спадщиною. Пов’язане це було
з відміною комерційного кредитування та
централізованим розподілом ресурсів (адміністративно-господарськими планами) у
країні. Організаціям було заборонено мати
поточні рахунки для розрахунків, окрім єдиного, який і отримав назву розрахункового
рахунку. Пізніше такі заборони скасували
і вони стали історією. Знов виникла можливість мати не один, а кілька поточних
рахунків у банках. Але повернення до двох
підстав виникнення банківських правовідносин (кредитів та банківських вкладів) не
відбулося. Інститут банківського рахунку
залишився та знайшов своє закріплення у
зобов’язальній частині цивільного права
у вигляді глави 72 ЦК України «Банківський рахунок» нарівні з банківським вкладом (§ 3 глави 71 ЦК України) та кредитом
(§ 2 глави 71 ЦК України) під час кодифікації 2003 року.
Нині здійснювати підприємницьку діяльність неможливо без відкриття банківських
рахунків. Зазначені рахунки відкриваються
юридичним та фізичним особам на умовах,
викладених в Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземній валютах [8]. Усі
суб’єкти, що займаються господарською
діяльністю, укладають з банком відповідний
договір для виконання законодавчої вимоги,
відомий як договір банківського рахунку.
Саме це законодавче положення визначає
особливість правового статусу банку. Банк є
єдиною організацією, наділеною законом правом ведення рахунків інших суб’єктів. Такий
законодавчий підхід пов’язаний із запровадженням на національному рівні концепції
«загального блага», виходячи з міркувань
публічного порядку та громадської безпеки.
Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки,
за договором банківського вкладу – вкладні
(депозитні) рахунки, за договором умовно-

3/2019
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
го зберігання (ескроу) – рахунки умовного
зберігання (ескроу). При цьому за вільним
волевиявленням клієнта шляхом його розпорядження статус рахунку може бути в будьякий час змінений, зокрема, грошові кошти,
що перебувають на депозитному рахунку,
можуть бути перераховані на поточний
рахунок. Порядок відкриття рахунків та
використання коштів за цими рахунками
відрізняються один від одного залежно від:
суб’єктного складу клієнтів банку – фізичні
особи чи юридичні особи; валюти – національної чи іноземної; типів – «П» чи «Н»
тощо. Проте головною ознакою банківських
операцій, на відміну від інших операцій
(фінансових, видатних тощо), є те, що це – дії,
пов’язані з рахунком. Відкриття банківського рахунку, отримання ним за дорученням
володільця банківського рахунку платежу
(збільшення грошових коштів на рахунку),
здійснення банком за дорученням володільця рахунку платежу (зменшення залишку
грошових коштів на рахунку) – все це є банківськими операціями. Всі ці дії поєднує те,
що кожна з них є юридичною дією банку, яка
виступає як підстава або виконання грошового зобов’язання, права вимоги за якими
є грошовими коштами. Якщо повернутися
до прикладів, зазначених вище, то, справді,
оскільки купити інкасаторський автомобіль
може хто завгодно і навіть якщо покупцем
буде банк, то така дія не може вважатися
банківською операцією. Видача будь-якою
фінансовою установою гарантії є операцією,
але вона не є «банківською», навіть за умови її видачі банком як суб’єктом конкретних правовідносин. Тобто віднесення тих чи
інших операцій до категорії «банківська операція» через суб’єктний склад є неправильним
підходом. Тільки дії, що пов’язані зі зміною
зобов’язання банку перед клієнтом на рахунку, призводять до того, що така операція є
банківською.
Банківська операція визначається положенням «Про організацію бухгалтерського
обліку, бухгалтерського контролю під час
здійснення операційної діяльності в банках
України» від 04.07.2018 р. № 75 як дія або
подія, внаслідок якої відбуваються зміни
у фінансовому стані банку та яка відображається за балансовими або позабалансовими рахунками банку [9]. Тобто операції
за рахунком є юридичними фактами. Вони
не регламентують зміст прав та обов’язків,
а тільки відповідно до норм об’єктивного
3
Під юридичним фактом прийнято розуміти
таку реальну обставину (факт), з якою норма закону (об’єктивний правопорядок) пов’язує правові
наслідки у вигляді виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків.

права є підставами, що впливають на зміну
або припинення правовідносин. Як тут не
згадати слова М.Л. Дювернуа: «Воля, воля
людини продовжує складати головний агент
історичних та практичних процесів здійснення та створення права, його норм та всіх його
інститутів, міститься у складі правочину,
у складі відомої категорії актів, спрямованих на зміну конкретних цивільних правовідносин, з’являючись нам то як простий
психологічний процес, що має прояв у будьяких ознаках (мовчазна згода), то як зовсім
своєрідний прояв юридичного формалізму,
зовсім незрозумілий з психологічної точки
зору, який можна пояснити тільки у складі
юридичного акта з міркувань суто цивілістичних» [10, с. 83]. Така спрямована на зміни
правовідносин воля людини відбувається за
допомогою поняття «банківська операція»
з єдиною метою – мати свободу платежів.
Абсолютно ясно одне – законодавець таким
чином досягає специфічної мети, яка є важливою для юриспруденції.
Висновки
Підсумовуючи вищенаведене, можна
зробити такі висновки: по-перше, банківські операції в межах договорів банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку
та кредитного договору є юридичними фактами, з якими закон пов’язує настання певних наслідків у зазначених зобов’язальних
правовідносинах3.
По-друге,
правові
наслідки та банківські операції, що їх
породжують, розкривають природу зазначених правовідносин та суб’єктивних прав
через зв’язок з рахунком. У кожному із
зобов’язань цей елемент є головним. Відносини банківського рахунку, кредиту та
вкладу поєднує один родинний елемент:
участь сторін у платіжному обороті через
спеціального суб’єкта, яким є виключно
банк.
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Статья посвящена правовому анализу термина «банковская операция» и определению места
банковских операций среди юридических фактов. Делается вывод, что главным признаком, который
отличает банковскую операцию от иных операций является то, что банковские операции всегда
имеют связь с банковским счетом.
Ключевые слова: банковская операция, банковские правоотношения, обязательства, направленные
на предоставление банковских услуг, договор банковского счета, договор банковского вклада (депозита),
кредитный договор, банковский счет.

The article is devoted to the legal analysis of the term “banking operation” and determining the place of
banking operations among legal facts. It is concluded that the principal indication of banking operation that
distinguishes this unilateral act from the other cases presented is a connection with a bank account.
Key words: banking operation, banking transaction, banking relations, obligations to provide services,
bank account agreement, bank deposit agreement, credit agreement, bank account.
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ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР У СТВОРЕННІ
ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
У статті розглядаються питання щодо укладання засновницького договору під час створення
господарського товариства, визначається поняття засновницького договору, його умови, а також
з’ясовується цивільно-правова природа засновницьких договорів.
Ключові слова: договір, господарське товариство, корпоративні відносини, корпоративні права.

Постановка проблеми. Засновницький
договір є одним із фундаментальних договорів цивільного права, який є підставою створення господарського товариства. Водночас
цей договір є наразі не досить дослідженим, а
прийняття Закону України «Про товариства
з обмеженою та додатковою відповідальністю» певним чином змінило правове регулювання ТОВ та ТзДВ. Окремі положення цього Закону створюють колізійні питання як на
теоретичному, так і на практичному рівнях.
Тому вважаємо за необхідне розглянути ці
питання та надати власні пропозиції щодо
покращення цивільного законодавства у
сфері регулювання засновницького договору
під час створення господарських товариств.
Метою дослідження є необхідність окреслити наявні у правозастосовній сфері проблеми укладання засновницького договору
як підстави виникнення корпоративних
правовідносин та запропонувати власні
шляхи їх вирішення. Задля досягнення
окресленої мети було сформульовано такі
науково-теоретичні та практичні завдання:
1) визначити місце засновницького договору в системі цивільного законодавства;
2) вказати на наявні колізії та недоліки
в Законі Україні «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
3) на основі проведеного дослідження
сформулювати та обґрунтувати необхідність
внесення відповідних змін до чинного законодавства України.
Серед останніх розробок, що стосується
цієї проблематики, окремо слід відзначити
науковий здобуток таких вітчизняних учених: В.В. Луця, Ю.М. Жорнокуя, А.В. Зеліско, Ю.М. Юркевича.
Виклад основного матеріалу. У механізмі правового регулювання корпоративних
відносин одним із важливих елементів цього механізму є юридичний факт – договір
© В. Сазонов, 2019

про створення товариства. У сучасних умовах зростає роль договору як засобу регулювання майнових та особистих немайнових
відносин.
Як юридичний факт договір належить до
правомірних дій, що вчиняються з волі його
учасників і спрямовуються на виникнення, зміну та припинення цивільних прав та
обов’язків. Проте роль договору не обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних правовідносин (породжує,
змінює та припиняє їх), а й відповідно до
вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, засад добросовісності, розумності та
справедливості визначає зміст конкретних
прав та обов’язків учасників договірного
зобов’язання. У цьому розумінні договір
виступає засобом регулювання поведінки сторін у цивільних правовідносинах
[1, с. 110].
Законодавством передбачаються кілька
способів виникнення юридичних осіб. Прийнято виділяти такі основні способи утворення юридичної особи: розпорядчий, нормативно-явочний, дозвільний і договірний
[2, с. 114].
Підприємницькі товариства як суб’єкти
корпоративних відносин і як юридичні особи приватного права створюються в порядку, визначеному законом. Цей
порядок встановлений, зокрема, у ст.
ст.87–89ЦивільногокодексуУкраїни(далі–ЦК),
ст. ст. 56–58 Господарського кодексу України
(далі – ГК), Законі України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та громадських формувань» від
15 травня 2003 та інших нормативно-правових актах.
Загальні засади створення юридичних
осіб закріплені у ст. 87 ЦК. Для створення
юридичної особи її засновники (учасники) розробляють установчі документи, які
викладаються письмово та підписуються
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всіма учасниками, якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим договором товариства є затверджений учасниками статут або засновницький
договір, якщо інше не встановлено законом.
Товариство, створене однією особою, діє на
підставі статуту, затвердженого цією особою.
Господарський кодекс у ст. 57 спочатку
формулює загальні вимоги щодо змісту установчих документів суб’єктів господарювання, деталізуючи їх стосовно окремих видів
цих документів (засновницького договору і
статуту). Зокрема, статут має містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його
діяльності, склад засновників та учасників,
найменування, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та
компетенцію органів товариства і порядок
прийняття ними рішень, включаючи перелік
питань, щодо яких необхідна кваліфікована
більшість голосів, порядок внесення змін до
установчих документів та порядок ліквідації
та реорганізації товариства.
У ч. 1 ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» у попередній редакції
передбачалось, що акціонерне товариство,
товариство з обмеженою відповідальністю,
товариство з додатковою відповідальністю
створюються і діють на підставі установчого договору та статуту, а повне і командитне товариство – на основі засновницького
договору. Отже, для одних товариств (АТ,
ТОВ, ТДВ) установчими документами вважалися статут і засновницький договір, для
повних і командитних товариств – лише
засновницький договір. Оскільки в Законі
«Про господарські товариства» чітко не розмежовувалось, які з необхідних відомостей
мають міститись у статуті, на практиці зміст
зазначених установчих документів часто
дублював і містив умови, що суперечили
одна одній [3].
Чинний ЦК (ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 120,
ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 82) визначив, що установчими документами акціонерного товариства
та товариства з обмеженою та додатковою
діяльністю є їхні статути, а установчими
документами повного та командитного товариства – засновницькі договори.
Ні ЦК, ні ГК, як і інші акти корпоративного законодавства, не містять визначення
поняття засновницького договору, хоч і вказують на деякі важливі умови, що становлять
зміст цього договору. Так, за ч. 2 ст. 88 ЦК у
засновницькому договорі товариства визначаються обов’язки учасників створити товариство, порядок їхньої спільної діяльності щодо його створення, умови передання
товариству майна учасників, якщо додаткові
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вимоги щодо змісту засновницького договору не встановлені законодавством.
Доктринальне визначення договору про
створення об’єднань фізичних та юридичних осіб запропоноване Ю.М. Юркевичем.
Автор розрізняє договори про створення
таких об’єднань (зокрема, повних і командитних товариств) у широкому та у вузькому значеннях: у широкому значенні договір
про створення об’єднань фізичних та юридичних осіб є домовленістю двох або більше
фізичних або юридичних осіб, спрямованою
на встановлення, зміну і припинення їхніх
цивільних прав та обов’язків щодо заснування договірних форм об’єднань з метою
одержання прибутку або досягнення іншої
правомірної мети; у вузькому значенні договір про створення об’єднання фізичних або
юридичних осіб є домовленістю двох або
більше фізичних та юридичних осіб, спрямованою на утворення об’єднання із визначеним за згодою їхніх учасників обсягом
правосуб’єктності [4, с. 4].
Враховуючи зміст засновницьких договорів окремих господарських товариств як господарських об’єднань, можна запропонувати
таке визначення засновницького договору
господарського товариства: «Засновницьким договором є договір (домовленість) між
засновниками (учасниками), наділеними
корпоративною правосуб’єктністю, в якому
визначається зобов’язання засновників створити товариство, порядок їхньої спільної
діяльності щодо його створення, умови передання товариству майна учасників та інші
умови відповідно до організаційно-правової
форми створюваного господарського товариства».
Відповідно до ст. 10 Закону України
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» створення товариства
відбувається за рішенням його засновників.
Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи в разі необхідності визначення взаємин між ними щодо створення
товариства можуть укласти договір про створення товариства у письмовій формі. Договір про створення товариства може встановлювати порядок заснування товариства,
умови здійснення спільної діяльності щодо
створення товариства, розмір статутного
капіталу, частку в статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення
вкладів та інші умови. Договір про створення
товариства діє до дня державної реєстрації
товариства, якщо інше не встановлено договором [5].
Зокрема, з приводу засновницького договору повного товариства додаткові вимоги
щодо його змісту (крім відомостей, перед-
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бачених ст. 88 ЦК) включають відомості про
розмір та склад складеного капіталу товариства; розмір та порядок зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі,
сукупний розмір вкладів вкладників.
Подібний договір укладається кількома
засновниками і під час створення акціонерного товариства з метою визначення порядку
здійснення ними спільної діяльності щодо
створення товариства (ч. 2 ст. 153 ЦК). Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України «Про
акціонерні товариства» у засновницькому
договорі визначаються порядок провадження спільної діяльності щодо створення акціонерного товариства, кількість, тип і клас
акцій, що підлягають придбанню кожним
засновником, номінальна вартість, вартість
придбання цих акцій, строк дії договору.
У цій же статті зазначається, що засновницький договір не є установчим документом
акціонерного товариства і діє до дати реєстрації НКЦПФР звіту про результати приватного розміщення акцій.
Особливість і специфіка засновницького
договору повного чи командитного товариства полягає в тому, що він не лише регулює
взаємини засновників за спільною їхньою
діяльністю щодо створення юридичної особи та наділення її майном, але й визначає
правовий статус цих товариств як учасників
корпоративних відносин.
У зв’язку з тим, що засновницькі договори акціонерних товариств та товариств з
обмеженою та додатковою відповідальністю
діють до дня державної реєстрації товариств
і не є установчими документами під час
реєстрації, в літературі висловлена думка,
що внаслідок тих змін його укладення не є
обов’язковим у разі створення ТОВ та ТДВ.
Тому засновникам практично немає про що
домовлятися в договорі між собою, адже всі
питання, які стосуються створення та порядку діяльності ТОВ або ТДВ, містяться в їхніх
статутах [6, c. 16].
З такою думкою не можна погодитись
з огляду на те, що зазначені договори регулюють порядок діяльності засновників щодо
створення товариства, тому їх значення у
формуванні та визначенні правового статусу
товариства не применшується.
Однією з особливостей правового
статусу засновників товариства, згідно з
ч. 3 ст. 153 ЦК, є обов’язок засновників товариства нести солідарну відповідальність за
зобов’язаннями до моменту державної реєстрації товариства, що є неможливим для
учасників товариства, що вступили до нього
після державної реєстрації. Як зазначено у
ч. 2 ст. 12 Закону України «Про акціонерні
товариства», АТ відповідає за пов’язаними з

його заснуванням зобов’язаннями засновників тільки у разі схвалення їхніх дій загальними зборами акціонерів. Загальні збори
акціонерів, що схвалюють ці зобов’язання
засновників товариства, мають бути проведені протягом 6 місяців з дня державної реєстрації.
Хоча цивільне законодавство передбачає таку категорію, як засновницький
договір товариства, в ньому не визначено
порядок взаємодії між засновниками щодо
укладення цього договору. Не виключено,
що взаємини між засновниками на цій стадії можуть регулюватися на основі так званого попереднього договору. Відповідно до
ч. 1 ст. 635 ЦК попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного
строку (у певний термін) укласти договір у
майбутньому (основний договір) на умовах,
встановлених попереднім договором. Законом може бути встановлене обмеження щодо
строку (терміну), в який має бути укладений
основний договір на підставі попереднього
договору. Істотні умови основного договору,
що не встановлені попереднім договором,
погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий
порядок не встановлений актами цивільного
законодавства. Попередній договір (протокол про наміри) укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо ця
форма не визначена – у письмовій формі.
Договір про наміри (протокол про наміри
тощо), якщо в ньому немає волевиявлення
сторін про надання йому сили попереднього
договору, не вважається попереднім договором.
Як відомо, у командитному товаристві,
в якому разом з учасниками, які здійснюють
від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язанням товариства всім
своїм майном, є один чи декілька учасників,
які несуть ризик збитків у межах здійснених
ними вкладів та не беруть участі в діяльності
товариства.
Дії, що порушують процедуру створення
акціонерного товариства, встановлену законом, є підставою для прийняття НКЦПФР
рішення про відмову в реєстрації звіту про
результати приватного розміщення акцій.
У разі прийняття такого рішення НКЦПФР
звертається до суду з позовом про ліквідацію
акціонерного товариства.
У разі заснування товариства однією особою рішення, що мають прийматися зборами
засновників, приймаються цією особою одноосібно й оформлюються рішенням про намір
заснування товариства. У разі якщо єдиним засновником акціонерного товариства
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є фізична особа, її підпис на рішенні про
заснування товариства підлягає нотаріальному посвідченню.
Командитне
товариство
відповідно
до ч. 1 ст. 134 ЦК створюється і діє на підставі засновницького договору. Однак цей
договір підписується лише всіма повними
учасниками. Якщо засновницький договір
підписують лише учасники з повною відповідальністю, то, відповідно, вкладники
усуваються від підпису цього документа
[4, c. 157]. У такому разі постає питання про
те, чим засвідчується їхня участь у командитному товаристві і наскільки обґрунтованим є
законодавча норма про право лише повних
учасників щодо підпису засновницького
договору. Відповідно до ч. 1 ст. 137 ЦК внесення вкладів учасниками з обмеженою відповідальністю посвідчується свідоцтвом про
участь у товаристві [7, c. 24].
Відсутність права в учасників з обмеженою відповідальністю у командитному
товаристві підписати засновницький договір вступає в суперечність з ч. 2 ст. 207 ЦК,
яка містить вимогу щодо затвердження його
сторонами, без розділення їх на повних
учасників товариства та учасників з обмеженою відповідальністю. Цілком очевидно,
що, незважаючи на різний правовий статус
повних учасників та учасників з обмеженою
відповідальністю, вони є учасниками одного товариства та розмежування їхніх прав
та обов’язків теж має бути здійснено та підтверджено одним документом. Товариство з
обмеженою відповідальністю та товариство
з додатковою відповідальністю створюються на підставі договору, який не має назви
ані «засновницький», ані «установчий»
(ст. 142 ЦК України). Цікавою у зв’язку з
цим видається пропозиція Т.І. Бровченко
щодо укладення засновницького договору
командитного товариства лише між його
повними учасниками, а учасники з обмеженою відповідальністю мають право укласти
відповідний договір з уже наявним командитним товариством [8, с. 656].
Однак слід зазначити, що таким чином
ускладнюється виконання основного завдання щодо залучення учасників з обмеженою
відповідальністю як спосіб залучення додаткових фінансових ресурсів. З одного боку,
вони нагадують договірні відносини, адже
вкладники беруть участь у товаристві за
згодою з його повними учасниками (під час
створення товариства) або з товариством
(у подальшому після його державної реєстрації), хоча такого договору вони не укладають.
З іншого – їхні права схожі з корпоративними правами учасників товариства з
обмеженою відповідальністю, але не можуть
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вважатися такими, оскільки до їх складу не
входять можливості брати участь в управлінні командитним товариством. В умовах
створення товариства з неоднаковим правовим статусом його учасників можна вважати
більш логічним та доцільним розмежувати
їхній правовий статус саме в одному засновницькому документі.
Певними особливостями, на відміну від
інших господарських товариств, характеризується порядок створення акціонерних
товариств. Для створення акціонерного товариства засновники мають провести приватне
розміщення його акцій, установчі збори та
здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.
Як уже зазначалось, засновниками може
укладатись і засновницький договір, у якому визначається порядок укладання спільної діяльності щодо створення акціонерного
товариства, кількість, тип і клас акцій, що
підлягають придбанню кожним засновником, номінальна вартість і вартість придбання цих акцій, строк і форма оплати вартості
акцій, строк дії договору.
Відповідно до ст. 10 Закону «Про акціонерні товариства» засновниками цього
товариства проводяться установчі збори, які
мають бути проведені протягом 3 місяців
з дати повної оплати акцій засновниками.
Кількість голосів засновника на установчих
зборах акціонерного товариства визначається кількістю акцій товариства, які підлягають придбанню цим засновником.
На установчих зборах вирішуються такі
питання: про заснування товариства, про
затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій,
затвердження статуту товариства, утворення
органів товариства, уповноваження представника на здійснення діяльності для утворення товариства, обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого
органу, членів ревізійної комісії, затвердження результатів розміщення акцій, обрання
лічильної комісії, вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону «Про акціонерні товариства» створення товариства
здійснюється за такими етапами:
1)прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та
про приватне розміщення акцій;
2)подання заяви та всіх необхідних документів до НКЦПФР;
3)реєстрація НКЦПФР випуску акцій та
видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
4)присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
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5)укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій;
6)закрите розміщення акцій серед засновників товариства, оплата засновниками
повної вартості акцій;
7)затвердження установчими зборами
результатів приватного розміщення акцій
серед засновників;
8)затвердження статуту та прийняття
інших рішень, передбачених законом;
9)реєстрація товариства в органах державної реєстрації;
10) подання НКЦПФР документів про
результати закритого розміщення акцій;
11) отримання свідоцтва про реєстрацію
випуску акцій;
12) видача засновникам товариства документів, що підтверджують права власності на
акції.
На кожному із зазначених етапів створення акціонерного товариства засновники (учасники) вчиняють певні дії, які слід
розглядати як юридичні факти публічного
права, які разом із засновницьким договором становлять сукупний юридичний склад,
необхідний для виникнення їхніх корпоративних прав та обов’язків.
Правова природа засновницького договору неоднозначно оцінюється в літературі з
цивільного та господарського права. Так, на
думку В.М. Коссака [9, с. 18], А.С. Довгерта [10, с. 35], В.В. Луця [1, с. 117], цей договір розглядається як різновид договору про
спільну діяльність. У роботах інших авторів
проводиться відмежування засновницького
договору від договору про спільну діяльність.
Зокрема, Н.О. Саніахметова основну відмінність установчого договору від цивільноправових договорів, які діють у сфері підприємництва, вбачає в тому, що установчий
договір укладається з метою об’єднання його
сторін у певну організаційно-правову форму
суб’єктів підприємництва, тоді як цивільно-правові договори – на опосередкування
не організації, а реалізації підприємницької
діяльності. В іншій праці авторка зазначає,
що основна відмінність установчого договору від цивільно-правових договорів, що
діють у сфері підприємництва, полягає у
тому, що установчий договір укладається з
метою об’єднання його сторін у певну організаційно-правову форму суб’єкта підприємництва, тоді як цивільно-правові договори
спрямовані на опосередкування не організації, а реалізації підприємницької діяльності
[11, с. 13].
Безумовно, засновницький договір,
визначаючи порядок здійснення засновниками діяльності щодо створення товариства як юридичної особи, містить умови

організаційного характеру. Але в ньому
визначаються умови щодо передання засновниками майна товариству, зокрема розмір,
склад і строки внесення вкладів у статутний чи складений капітал товариства, тобто
обов’язки майнового характеру. Аналіз мети
та змісту засновницьких договорів дає змогу розглядати їх як цивільно-правові, зокрема як види договорів про спільну діяльність
[1, с. 18].
Як вважають Ю.М. Жорнокуй та І.В. Спасибо-Фатєєва, засновницькі договори можна
віднести до договорів про спільну діяльність,
але в них буде досить багато особливостей.
Це і виникнення юридичної особи як наслідок укладення засновницького договору, і
визначення засновницьких договорів установчими договорами, а згодом підставою
діяльності не лише сторін договору, а й створюваною ними юридичної особи і правовий
режим майна [12, с. 448].
За загальним правилом процес створення
господарських товариств як юридичних осіб
завершується їх державною реєстрацією.
Відповідно до ст. 89 ЦК юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.
Підтримуючи думку тих дослідників, які
обґрунтовують цивільно-правову природу
засновницьких договорів господарських
товариств, А.В. Зеліско зазначає, що призначенням такого договору є регулювання
спектра питань, які виникають у вчиненні
засновниками фактичних і юридичних дій,
спрямованих на виникнення юридичної
особи, наприклад, необхідність сплати до
проведення установчих зборів майнових
внесків та форму їх сплати, порядок сплати
майнових внесків, порядок їх оцінки тощо.
Основними кваліфікуючими ознаками конструкції засновницького договору є форма
впорядкування організаційних та майнових
цивільних правовідносин між засновниками; форма реалізації (фіксації) засновницького волевиявлення осіб – форма здійснення суб’єктивного засновницького права;
узгодженість волевиявлення всіх засновників; спільність мети сторін договору; спрямованість мети договору на виникнення
самостійного суб’єкта права – підприємницької юридичної особи приватного права
[13, с. 122].
Висновки
Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що питання засновницького
договору під час створення господарського
товариства потребує подальшого наукового
дослідження та пропозицій щодо його вдосконалення.
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АВАНСОВИЙ ВНЕСОК СТЯГУВАЧА
У МЕХАНІЗМІ ФІНАНСУВАННЯ
ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Стаття присвячена аналізу проблеми авансового внеску у механізмі фінансування виконавчого
провадження в Україні. Вказано на необґрунтованість законодавчо визначених підходів щодо обчислення розміру та порядку сплати авансового внеску. Сформульовано пропозиції із вдосконалення
законодавства про виконавче провадження.
Ключові слова: фінансування виконавчого провадження, витрати, авансування витрат, авансовий
внесок, стягувач, боржник.

Постановка проблеми. Діяльність з примусового виконання рішень потребує витрат
на її організацію та здійснення. Такі витрати
можуть полягати як у необхідності оплати
праці виконавців чи послуг інших учасників
виконавчого провадження (експертів, спеціалістів, перекладачів), так і в самих звичайних витратах на виготовлення документів
виконавчого провадження чи пересилання
їх поштою. У зв’язку з цим законодавство
про виконавче провадження значну частину
витрат з організації та проведення виконавчих дій покладає на сторони виконавчого
провадження, визначаючи задля цього спеціальні джерела фінансування виконавчого
провадження – кошти виконавчого провадження. Одним з видів цих коштів є авансовий внесок стягувача, щодо розміру та
порядку сплати якого виникає низка правових проблем.
Стан дослідження. Окремі правові проблеми, пов’язані зі сплатою авансового внеску у виконавчому провадженні, досліджували І.В. Бондар, О.М. Гнатів, Л.С. Малярчук,
А.В. П’ятницький, С.Я. Фурса, С.В. Щербак та інші. Однак комплексні дослідження
питань щодо авансового внеску стягувача у
механізмі фінансування виконавчого провадження, розмірів та порядку його сплати
проведені не були.
Метою дослідження, таким чином, є ті
проблеми правового регулювання, які
виникають у зв’язку зі сплатою стягувачем авансового внеску у виконавчому
провадженні задля фінансування витрат
виконавчого провадження, внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного
законодавства.
© О. Снідевич, 2019

Виклад основного матеріалу. Витрати, що здійснюються у виконавчому провадженні, чітко визначені законодавством.
Виходячи з того, що вони є різними за своїм
характером та правовою природою, часом їх
виникнення, такими ж різними є й кошти
виконавчого провадження.
Стаття 42 Закону України «Про виконавче провадження» [1] передбачає, що кошти
виконавчого провадження складаються з:
1) виконавчого збору, стягнутого з боржника
в порядку, встановленому статтею 27 цього
Закону, або основної винагороди приватного
виконавця; 2) авансового внеску стягувача;
3) стягнутих з боржника коштів на витрати
виконавчого провадження. Охарактеризуємо
коротко кожну з груп зазначених коштів.
Першу групу коштів становить виконавчий збір та основна винагорода приватного
виконавця. Виконавчим збором є збір, що
справляється за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби
та стягується з боржника до Державного
бюджету України. Розмір виконавчого збору
визначений у Законі «Про виконавче провадження» та залежить від виду виконавчого провадження. У окремих провадженнях
боржники звільняються від сплати виконавчого збору. Основною винагородою приватного виконавця є винагорода, яка сплачується
йому за вчинення виконавчих дій, розмір якої,
як і розмір виконавчого збору, визначається
законодавством та стягується з боржника.
Як виконавчий збір, так і основна винагорода приватного виконавця зазвичай стягуються вже за наслідками фактичного виконання
рішення на підставі постанови виконавця.
Другу групу коштів виконавчого провадження становить авансовий внесок стягувача.
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З самої назви цих коштів уже вбачається їх
призначення – авансувати ще не понесені у
виконавчому провадженні витрати. Саме з
цих коштів первісно і здійснюється фінансування всіх витрат, що виникають. Стягувач
сплачує авансовий внесок уже під час звернення із заявою про примусове виконання
рішення, додаючи до заяви квитанцію. Розмір авансового внеску чітко визначений
Законом «Про виконавче провадження».
Якщо сплачених коштів авансового внеску
не досить для покриття витрат виконавчого
провадження, у окремих випадках стягувачем здійснюється додаткове авансування цих
витрат. Як і щодо виконавчого збору деякі
стягувачі звільняються від сплати авансового внеску.
Третю і останню групу коштів виконавчого провадження становлять безпосередньо
стягнуті з боржника кошти на витрати виконавчого провадження. Вони стягуються у
розмірі фактично понесених у виконавчому
провадженні витрат, а підставою для їх стягнення є постанова виконавця, що виноситься
вже на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум.
Крім зазначених трьох груп коштів, які
становлять кошти виконавчого провадження, Закон «Про виконавче провадження»
передбачає, що витрати виконавчого провадження органів державної виконавчої служби можуть здійснюватися також за рахунок
коштів Державного бюджету України, а
витрати виконавчого провадження приватного виконавця – за рахунок його власних
коштів. Зазначене можливе, наприклад, у
разі звільнення стягувача від сплати авансового внеску. Однак як кошти Державного
бюджету, так і особисті кошти приватного
виконавця не розглядаються законодавством
як кошти виконавчого провадження, хоча
понесені державою чи приватним виконавцем витрати можуть бути надалі стягнуті на
їхню користь з боржника.
З наведеного нами аналізу джерел фінансування виконавчого провадження вбачається, що як виконавчий збір, так і кошти на
витрати виконавчого провадження, які сплачуються боржником, стягуються з нього безпосередньо вже після фактичного виконання
рішення. Досягти цього без попереднього
понесення витрат зі стягнення навряд чи є
можливим. Отже, єдиним фактичним джерелом фінансування виконавчого провадження,
яке здійснюються його сторонами, є авансовий внесок стягувача, а механізм визначеного законодавством фінансування передбачає
авансування ймовірних витрат виконавчого
провадження стягувачем з подальшим ймовірним стягненням їх з боржника.
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У практиці авансовий внесок досить часто порівнюється із судовим збором, оскільки
як і судовий збір, сплачується одночасно зі
зверненням до державного органу. Причому
досить часто робиться висновок про необґрунтовану повторну по суті сплату судового збору у вигляді авансового внеску. Однак
таке порівняння, на наш погляд, не виглядає
обґрунтованим. По-перше, законодавство про
судочинство передбачає сплату судового збору не лише під час первісного звернення особи
до суду першої інстанції, а й під час переходу
справи з однієї стадії до іншої (наприклад,
за подання апеляційної чи касаційної скарг).
У зв’язку з цим судовий збір впродовж розгляду справи може сплачуватися декілька разів.
Таким чином, сплата тих чи інших платежів
під час відкриття виконавчого провадження,
яке, до речі, взагалі здійснюється вже органом виконавчої, а не судової влади, загалом не
може розглядатися як безпідставне. По-друге,
судовий збір, що сплачується під час відкриття
судового провадження, та авансовий внесок,
що сплачується під час відкриття виконавчого
провадження, лише зовні є схожими, однак за
своєю суттю, цільовим призначенням та правовою природою є зовсім різними платежами.
У науці висловлено також думки, що
авансовий внесок, по суті, є перешкодою для
захисту особою своїх прав, через що він має
бути або скасований взагалі, або зменшений,
або щодо його сплати мають бути встановлені додаткові пільги. Такі думки виглядають
обґрунтованими лише частково.
Щодо повного скасування авансового
внеску, то як би хто не стверджував про зворотне, попереднє авансування витрат стягувачем, на наш погляд, виглядає правильним.
Витрати на виконання судових рішень є
майже завжди і їх хтось мусить нести. Звичайно, що найбільш справедливим було би
несення таких витрат боржником. І наявний
механізм фінансування виконавчого провадження, зрештою, це й передбачає, оскільки
по факту стягнення коштів з боржника вони
зараховуються на такі витрати. Однак на
момент їх виникнення фінансування витрат
за рахунок боржника не є можливим. Звичайно, стосовно виконавчих проваджень
органів державної виконавчої служби такі
витрати може взяти на себе й держава, але
навряд чи вона мусить повністю фінансувати
діяльність з примусового виконання рішень,
що здійснюється в інтересах окремих фізичних та юридичних осіб. Держава й так несе
вагому частку витрат з утримання органів
примусового виконання, пов’язаних насамперед з організацією примусового виконання
рішень. Аналогічно й приватний виконавець
не зобов’язаний фінансувати ті витрати, які
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виникають у здійснюваному ним виконавчому провадженні. У зв’язку з цим попередньо
хтось має взяти на себе не лише фінансування витрат, а й ризик можливого їх стягнення з боржника, оскільки жодних гарантій,
що вони в подальшому будуть відшкодовані
немає. Боржник може бути не здатним не
лише виконати рішення, а й відшкодувати
такі витрати. Саме через це найбільш оптимальною виглядає модель авансування ймовірних витрат саме стягувачем.
Однак за такого механізму фінансування виконавчого провадження виникає низка
проблем.
По-перше, держава має попіклуватися,
щоб наявні процесуальні обов’язки щодо
сплати авансового внеску не стали для особи,
яка перебуває у важкому фінансовому становищі, перешкодою для доступу до органу примусового виконання. Це є її обов’язком, виходячи з положень ст. 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод.
Частина 2 ст. 26 Закону «Про виконавче
провадження» передбачає перелік осіб, які
звільняються від сплати авансового внеску.
З аналізу цього переліку вбачається, що він
не передбачає звільнення від сплати авансового внеску осіб, які за своїм фінансовим
становищем не можуть його сплатити. Через
це наукові пропозиції щодо розширення
такого переліку виглядають обґрунтованими. Неможливість особи сплатити авансовий
внесок обґрунтовано можна кваліфікувати
як порушення державою ст. 6 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод шляхом створення особі непереборних
перешкод у доступі до правосуддя [2, с. 97].
Відсутність у переліку звільнених від
сплати авансового внеску осіб, які внаслідок
свого майнового стану не можуть його сплатити, є забороненою законом дискримінацією цих осіб за майновою ознакою.
Так, ст. 24 Конституції України передбачає, що не може бути привілеїв чи обмежень
за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками. Зовні, з огляду на спосіб закріплення положень щодо необхідності сплати авансового внеску у Законі «Про
виконавче провадження», відповідні норми
Закону є формально нейтральними та такими, що начебто не містять дискримінації особи за майновим становищем. Однак Законом
України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні» [3] визначено, що
непрямою дискримінацією є ситуація, за якої
внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв

оцінки, правил, вимог чи практики для особи
та/або групи осіб за їхніми певними ознаками
виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або
групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація
чи застосування має правомірну, об’єктивно
обґрунтовану мету, способи досягнення якої
є належними та необхідними. На наш погляд,
положення ч. 2 ст. 26 Закону «Про виконавче
провадження» підпадає під ознаки непрямої
дискримінації, оскільки внаслідок її реалізації чи застосування як формально нейтральної норми для особи (стягувача у виконавчому провадженні) за ознакою її майнового
стану виникають менш сприятливі умови
або становище порівняно з іншими особами
та/або групами осіб, які мають належний майновий стан.
Таким чином, мусимо констатувати, що
ст. 26 Закону «Про виконавче провадження» через непередбачення у ній можливості
звільнення від сплати авансового внеску стягувачів, які мають незадовільний майновий
стан, містить законодавчу прогалину. Така
прогалина, на наш погляд, має бути усунута.
На думку А.В. П’ятницького, перелік осіб,
які звільняються від сплати авансового внеску, не є повним. Наприклад, до нього варто
додати також осіб, які представляють інтереси дітей-сиріт або інтереси багатодітних
сімей, які в цьому виконавчому провадженні
виступають у ролі стягувача [4, с. 124]. Не
заперечуючи щодо можливого перебування
зазначених осіб серед тих, що можуть звільнятися від сплати авансового внеску, вважаємо загалом використаний у ст. 26 Закону
«Про виконавче провадження» підхід щодо
хаотичного викладення у ній переліку осіб,
що звільняються від сплати авансового внеску, неконструктивним. Такий перелік має
насамперед передбачати звільнення від сплати авансового внеску осіб, які за своїм майновим становищем не в змозі його сплатити.
По-друге, практика Європейського суду
з прав людини свідчить, що допускаються
окремі легітимні обмеження права на доступ
до правосуддя, наприклад, сплата судового збору [5]. Однак такі обмеження мусять
мати легітимну мету та обґрунтовану пропорційність між застосованими засобами та
поставленою метою [6]. У зв’язку з цим спосіб авансування витрат виконавчого провадження має виглядати належним та необхідним. Однак, як убачається, зазначеної умови
законодавство про виконавче провадження
не дотримується. Хоча реалізація норм про
авансовий внесок і має об’єктивно обґрунтовану мету, спосіб її досягнення, запропонований Законом «Про виконавче провадження»,
все ж не виглядає належним та необхідним.
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Також
необхідно
погодитися
з
Л.С. Малярчук, що виконання різних видів
рішення передбачає вжиття відмінних за
змістом та обсягом заходів примусового
виконання, чим і буде зумовлюватися розмір витрат виконавчого провадження, а відтак не може становити однакову суму у всіх
випадках. Тому у визначенні ставки авансового внеску мали б розраховуватися майбутні видатки на вчинення виконавчих дій,
виходячи із конкретного змісту резолютивної частини рішення [7, с. 505]. Не зважаючи
на те, що метою сплати авансового внеску є
оплата майбутніх ймовірних витрат, розмір
цих ймовірних витрат у визначенні розміру авансового внеску не враховується взагалі. Ставки авансового внеску фактично
не мають своєї диференціації залежно від
обсягу та характеру ймовірних виконавчих
дій у виконавчому провадженні. І хоча такі
ставки залежать від характеру рішення, що
виконується (майнове – немайнове), будьякого логічного обґрунтування зв’язку їх
необхідного розміру з майбутніми витратами
не вбачається. Здавалось би, що у виконанні рішень майнового характеру витрати на
його виконання, а відтак і авансовий внесок,
мають бути більшими, ніж за немайнового.
Однак у разі обчислення розміру авансового внеску за діючими натепер ставками цей
розмір буде більшим лише за суми стягнення
орієнтовно трохи більше 200 тис. грн. До цієї
суми стягнення розмір авансового внеску на
виконання рішення немайнового характеру буде більшим, ніж майнового. Крім того,
обґрунтованими виглядають твердження
Є.В. Осичнюка, що витрати на стадії відкриття виконавчого провадження передбачають здійснення виконавцем певних заходів
(надіслання запитів, доступ до державних
реєстрів, накладання арештів тощо), собівартість яких є однаковою незалежно від суми
стягнення. Отже, на його думку, сума авансового внеску має бути фіксованою незалежно від суми стягнення за виконавчим
документом [8]. Також взагалі не зрозуміло,
чому існує диференціація ставок авансового
внеску залежно від виду боржника (фізична
чи юридична особа), з огляду на сплату його
стягувачем більш доцільно було б проводити таку диференціацію за стягувачем. Виходячи ж з мети сплати авансового внеску,
такої диференціації взагалі не мало би бути,
оскільки не вбачається того, що витрати на
виконання рішення стосовно боржника-юридичної особи завжди є більшими, ніж відповідні витрати стосовно боржників-фізичних
осіб. У такому підході вбачається намагання держави «підзаробити» на юридичних
особах.
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Крім того, не враховується й час виникнення цих витрат, а також те, що їх взагалі, по суті,
може не бути. Як уже зазначалося вище, авансовий внесок сплачується одразу ж у повному обсязі вже під час звернення до державної
виконавчої служби чи приватного виконавця
і лише у разі необхідності авансування додаткових витрат вони сплачуються у разі потреби.
Як правильно звертає увагу на те С.В. Щербак,
навіть часткова сплата авансового внеску не є
підставою для відкриття виконавчого провадження, а виконавець у разі ненадання підтвердження сплати авансового внеску повертає
виконавчий документ стягувачу без прийняття до виконання, і тоді виконавчий процес взагалі не виникає [9, с. 235]. Однак, імовірно, що
цієї часткової сплати може бути цілком досить,
щоб профінансувати вчинення первинних
виконавчих дій.
Таким чином, більш обґрунтованим виглядає сплата стягувачем авансового внеску у разі
виникнення потреби у фінансуванні витрат
виконавчого провадження. Саме така процедура авансування витрат існувала до прийняття
чинного Закону «Про виконавче провадження». Згідно із Законом «Про виконавче провадження» 1999 р. [10], фінансування витрат
виконавчого провадження взагалі покладалося або ж на державу, або ж вони авансувалися
самим стягувачем у разі їх виникнення. Крім
того, не може не викликати обурення й скнарість держави, коли, обчислюючи витрати
виконавчого провадження, виконавці рахують
навіть кількість аркушів паперу, який вони
використовують для роздрукування документів виконавчого провадження чи вартість використаних конвертів. Саме ці витрати виконавчого провадження досить часто і необхідно
авансувати стягувачам.
Висновки
Попереднє авансування витрат стягувачем виглядає правильним, однак держава має
попіклуватися про те, щоб вимога про сплату
авансового внеску не створювала особі непереборних перешкод у зверненні до органу примусового виконання. Авансовий внесок мусить
мати розумний розмір та бути співмірним з
можливими майбутніми витратами виконавчого провадження. Авансування витрат загалом має здійснюватися у разі потреби, а під
час звернення особи до органу примусового
виконання із заявою про примусове виконання
рішення авансуватися мають лише первинні
витрати на проведення виконавчих дій. Чинна
натепер диференціація ставок авансового внеску залежно від виду боржника є необґрунтованою та має бути скасована. Зазначене доцільно
реалізувати шляхом внесення змін до Закону
України «Про виконавче провадження».
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Статья посвящена анализу проблемы авансового взноса в механизме финансирования исполнительного производства в Украине. Указано на необоснованность законодательно определённых подходов по исчислению размера и порядка уплаты авансового взноса. Сформулированы предложения по
совершенствованию законодательства об исполнительном производстве.
Ключевые слова: финансирование исполнительного производства, расходы, авансирование расходов, авансовый взнос, взыскатель, должник.

The article analyzes the problem of the advance payment in the financing mechanism of the enforcement
proceedings in Ukraine. It is pointed out that the legislatively defined approaches to calculating the amount
and procedure for payment of the advance payment are groundless. Formulated proposals for the improvement of enforcement proceedings legislation.
Key words: financing of enforcement proceedings, expenses, advance expenses, advance payment, claimant,
debtor.
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ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ І МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПІД ЧАС ПРИДБАННЯ
ПРОДУКЦІЇ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ
Стаття присвячена аналізу цивільно-правових аспектів договірних конструкцій, що застосовуються у сфері інтернет-права, в договорах купівлі продажу товарів і послуг, визначенню основних
гарантій щодо форм і методів захисту порушених прав, а також формулюванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення цивільного законодавства у зазначеній галузі.
Ключові слова: інтернет-право, інформаційні відносини, права споживача, електронна комерція.

Постановка проблеми. У зв’язку зі стрімким розвитком науково-технічного прогресу
з’являються нові форми цивільних правовідносин, які натепер є не досить врегульованими, що тягне за собою значну кількість порушень, зокрема й у сфері торгівлі товарами і
послугами.
Як відомо, однією з основних ознак права як регулятора суспільних відносин є його
динамічність, яка полягає в постійній модернізації норм відповідно до потреб та завдань соціуму. Стрімкий розвиток інформаційних технологій виступає одним із основних чинників,
які безпосередньо впливають на виникнення
нових правовідносин, які досить часто не містять основних норм і положень для їх належного законодавчого врегулювання. З появою
мережі Інтернет з’явилася достатня кількість
проблем, які стосуються норм цивільного права. Пояснюється це факторами зручності та
оперативності, оскільки більшість підприємців здійснюють свою діяльність за допомогою
глобальної інформаційної мережі. Тобто Інтернет виступає своєрідною платформою, яка дає
змогу не тільки ініціювати, а і навіть укласти
певний правочин або ж надати зацікавленому
суб’єкту всі інформаційні дані, які дадуть змогу надалі задовольнити певну потребу шляхом
укладання правочину. Попит на нематеріальний товар з кожним днем дедалі зростає.
Це значною мірою зумовлено формуванням
інформаційного суспільства, яке створюється
внаслідок нової індустріальної революції на
базі інформаційних і телекомунікаційних технологій та на базі інформації, яка є виразником
знання людей [1, с. 96].

74

Таким чином, виникають відносини в
сфері інтернет-права. Досить часто використовують таке поняття, як інтернет-відносини, проте варто підкреслити неточність
використання цього терміна, адже має йтися
про «відносини в Інтернеті», оскільки вони є
такими, що складаються в мережі та існують
одночасно з реальними стосунками, віртуально відображаючи останні та співпадаючи з ними за змістом. Віртуальні відносини
можна класифікувати за предметним критерієм так само, як і відносини реальні. Отже, в
цифровому середовищі після врегулювання
їх юридичними нормами виникають правовідносини різної галузевої приналежності:
цивільні, адміністративні, фінансові тощо.
Крім того, за їхніми межами залишаються
правовідносини, що виникають у разі порушення прав і обов’язків суб’єктами, – правовідносини цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності.
Як показує практика, виникнення таких
новацій внаслідок їх недостатнього правового регулювання тягне за собою велику кількість порушень з боку зацікавлених суб’єктів.
Зараз ми можемо спостерігати за такими
порушеннями регулярно. Найчастіше вони
зустрічаються в правовідносинах щодо
купівлі-продажу товарів і послуг у мережі
Інтернет, тому виникає логічне запитання:
Як захистити права споживача як учасника
відносин у мережі Інтернет, у сфері купівлі
товарів і послуг? Варто зазначити, що в сучасних умовах нормативно-правове регулювання торгівлі в мережі Інтернет забезпечується
низкою нормативно-правових актів, серед
© М. Хоменко, Н. Коробцова, 2019
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яких можемо виділити такі як Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851,
Закон України «Про електронний цифровий
підпис» від 22.05.2003 р. № 852, що визначають поняття електронного документа та
електронного документообігу, електронного цифрового підпису, закріплюють світові
тенденції щодо визнання юридичної сили
електронного документа, права та обов’язки
суб’єктів електронного документообігу, відповідальність тощо.
Разом із тим натепер захист прав споживачів у цій сфері здійснюється відповідно
до норм Закону України «Про електронну
комерцію», [2] який визначає організаційноправові засади діяльності у сфері електронної комерції в Україні, встановлює порядок
вчинення електронних правочинів із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних
систем та визначає права й обов’язки учасників відносин у сфері електронної комерції.
Крім того, інтернет-торгівля цілком підпадає
під дію Цивільного кодексу України, а також
Закону України «Про захист прав споживачів» [3].
Світовій досвід свідчить, е-бізнес – це
не стільки е-магазин (або веб-магазин), а,
скоріше, спосіб мислення менеджера нового
покоління, втілений у інформаційній інфраструктурі, що динамічно розвивається і
призначена у принципі для економії часу і
ресурсів [4]. Хоча, на перший погляд, інтернет-магазини мало чим відрізняються від
традиційних торговельних точок. Замість
торгового залу у таких магазинах є сайт, де
розміщений каталог товарів, прайс-лист,
контакти продавця. Всі товари знаходяться
на складі, з якого покупець або забирає їх
самостійно, або замовляє доставку поштою
чи кур’єром. Договір купівлі-продажу
оформлюється шляхом замовлення і виставлення рахунку, який може бути сплачений
різними способами. Найпоширеніші: готівкою (кур’єру); банківським переказом; платіжними картками на сайті магазину. Дехто
згадає ще один варіант інтернет-торгівлі –
покупець знаходить товар на сайті продавця,
а потім іде за вказаною адресою і купує те,
що йому потрібно. Вся відмінність від звичайного походу в магазин у тому, що людина
спочатку пересвідчується, що продавець має
необхідну їй річ. Назвати цей спосіб реальною торгівлею через Інтернет не можна, тому
все сказане нижче його не стосується [5].
Виходячи з цього, можна зробити однозначний висновок про те, що торгівлю через
Інтернет цілком можна віднести до продажів
товарів на замовлення, яка має деякі особливості, закріплені в «Правилах продажу

товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями», затверджених наказом Мінекономіки № 103 від
19.04.2007 [6].
Звертаючись до думки науковців, варто
згадати А.С. Михалєва, який вважає, що торгівлю через Інтернет цілком можна віднести
до продажів товарів на замовлення, яка має
деякі особливості, які закріплені в «Правилах продажу товарів на замовлення та поза
торговельними або офісними приміщеннями», затверджених наказом Мінекономіки
№ 103 від 19.04.2007. Якщо керуватися цим
документом, то інтернет-торгівля має всі
характерні риси продажу товарів на замовлення, оскільки у цьому разі споживач укладає
договір купівлі-продажу товарів із продавцем
на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку або здійснює їх попереднє замовлення безпосередньо у продавця. Оскільки
покупцем в інтернет-магазині найчастіше
є фізична особа, практично всі відносини в
цій сфері підпадають під дію норм Цивільного кодексу України і Закону України «Про
захист прав споживачів» [7, с. 222–225].
Купівлю-продаж товарів в Інтернеті
п. 8 ст. 1 Закону про захист споживачів відносить до договорів, укладених на відстані.
Це договір, укладений продавцем зі споживачем за допомогою «засобів дистанційного
зв’язку», до яких належать телекомунікаційні мережі, поштовий зв’язок, телебачення та
інформаційні мережі, зокрема Інтернет.
Як зазначає М.М. Кузьміна, для власника інтернет-магазину також найбільш
поширеною формою укладення договору на
відстані є публічний договір. Відповідно до
ст. 633 ЦК України публічним є договір, в
якому одна сторона – підприємець взяла на
себе обов’язок здійснювати продаж товарів,
виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться [8, с. 36–42].
Публічний договір є доступним для будьякого покупця товарів та споживача послуг
на сайті продавця. Договір містить загальні умови купівлі-продажу товарів, робіт,
послуг, які є однаковими для всіх покупців та
споживачів. Безпосередньо предмет договору, вид товару (послуг), їхня кількість може
оформлюватись шляхом подання відповідної
заявки (заповнення форм, вибору товару).
Укладання договору відбувається шляхом
загальнодоступного розміщення публічного
договору (оферти) з боку продавця товару
(послуг) та погодження на такі умови з боку
покупця шляхом вибору товару (послуг) та
оплати. Остаточним виконанням умов договору з боку продавця товару (послуги) буде
доставка товару або виконання послуги. Першим і основним принципом захисту є належна
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поінформованість. Основною метою продавця є прагнення реалізувати свій товар. Аби
привернути увагу споживачів та зацікавити
своїм товаром в Інтернеті, продавець створює сайт або сторінку в соцмережі. При цьому покупець не знає, хто є справжнім власником (продавцем) товару. Цю інформацію він
може отримати лише за наявності реальних
контактних даних (адреса, телефон, вид господарської діяльності). Якщо вся інформація
про продавця доступна, то є можливість перевірити його наявність у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщених на сайті: https://usr.minjust.gov.ua/.
Важливість категорії здійснення суб’єктивного права для вирішення проблем,
пов’язаних з використанням мережі Інтернет, вимагає більш ретельного аналізу самого
процесу здійснення, точніше його механізму.
Більшість дослідників розуміють здійснення
права (і, відповідно, виконання обов’язків)
як простий одноелементний процес, який не
має будь-якої внутрішньої структури. Однак
такий підхід до здійснення права, незважаючи на його простоту, не дає змогу виявити
причини виникнення проблем, що лежать у
площині здійснення прав. Адже якщо здійснення права – нерозкладний елемент, то
проблеми на цій стадії (а фактично тільки
нездійснення прав) зумовлюються проблемами на більш ранніх стадіях правового регулювання [9, с. 24–25].
Так, згідно з ч. 2 і 3 ст. 13 Закону України
«Про захист прав споживачів», перед укладенням договорів на відстані продавець (виконавець) мусить надати споживачеві інформацію
про найменування продавця (виконавця),
його місцезнаходження та порядок прийому
претензій; основні характеристики продукції;
ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати; гарантійні зобов’язання та інші
послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом
продукції; інші умови поставки або виконання договору; вартість телекомунікаційних
послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу; період прийому пропозицій;
порядок розірвання. У певній частині дублює
цю норму спеціальний Закон України «Про
електронну комерцію». Так, продавець (виконавець, постачальник) товарів, робіт, послуг
під час своєї діяльності та у разі поширення
комерційного електронного повідомлення
зобов’язаний забезпечити прямий, простий,
стабільний доступ інших учасників відносин
у сфері електронної комерції до такої інформації:
– повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця;
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– місцезнаходження юридичної особи або
місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи-підприємця;
– адреса електронної пошти та/або адреса інтернет-магазину;
– ідентифікаційний код для юридичної
особи або реєстраційний номер облікової
картки платника податків для фізичної особи-підприємця, або серія та номер паспорта
для фізичної особи-підприємця, яка через
свої релігійні переконання відмовилася від
прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної
податкової служби і має відмітку в паспорті;
– відомості про ліцензію (серія, номер,
строк дії та дата видачі), якщо господарська
діяльність підлягає ліцензуванню;
– щодо включення податків у розрахунок вартості товару, роботи, послуги та у разі
доставки товару – інформація про вартість
доставки;
– інші відомості, що відповідно до законодавства підлягають оприлюдненню [10].
Ця інформація має бути надана в письмовому (зокрема, електронному) вигляді. Згідно
з ч. 3 ст. 13 Закону України «Про захист прав
споживачів», те, що споживачу надано наведені вище відомості, інтернет-магазин має підтвердити письмово або за допомогою електронного повідомлення. Таким повідомленням
називають інформацію, яку споживач може
у будь-який спосіб відтворити або зберегти в
електронному вигляді. Але, як показує практика, споживач, намагаючись придбати товар
через інтернет-магазин, у багатьох випадках
не може реалізувати свої права, передбачені
Законом України «Про захист прав споживачів», насамперед у зв’язку із неможливістю
встановити найменування продавця та його
місцезнаходження. Інша інформація, окрім
адреси електронної пошти та номеру мобільного телефону, на сайті інтернет-магазину не
вказується, що фактично робить споживача
безправним під час придбання неякісного
товару. Отже, щоб убезпечити себе від невдалої покупки в інтернет-магазині, зберегти
кошти та нерви, необхідно звертати увагу на
наявність на сайті інформації, передбаченої
у статті 13 Закону України «Про захист прав
споживачів», зокрема найменування та місцезнаходження продавця. У разі їх відсутності варто взагалі відмовитися від придбання
товару в інтернет-магазині. Але якщо все ж
таки здійснюється такий правочин, то відповідно до пункту 1 частини 7 статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» у
разі, коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації
про продукцію та про виробника (виконавця,
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продавця) спричинило: придбання продукції,
яка не має потрібних споживачеві властивостей, – споживач має право розірвати договір
і вимагати відшкодування завданих йому
збитків. Наступною гарантією, яка дає змогу захистити права споживача, є можливість
повернення товару і своїх коштів протягом
14 днів з моменту укладення договору. Споживач має право розірвати договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями, за умови повідомлення про це
продавця протягом чотирнадцяти днів з дати
одержання документа, який засвідчує факт
здійснення правочину поза торговельними
або офісними приміщеннями чи прийняття
товару або першої поставки такого товару, за
умови, що такий товар є річчю. Споживач має
право не повертати продукцію або результати
роботи чи послуги до моменту повернення
йому сплаченої ним суми грошей. Обов’язок
споживача зберігати у себе товар припиняється після закінчення шістдесяти днів після
його одержання. Якщо продавець не вживає
заходів для повернення його собі протягом
зазначеного періоду, такий товар переходить у власність споживача без виникнення
зобов’язання з оплати його вартості. Договором може передбачатися, що продукція або
результати робіт (послуг), що були надіслані поштою, мають у разі розірвання договору також бути повернені поштою. Будь-які
витрати, пов’язані з поверненням продукції,
покладаються на продавця.
Відповідно до статті 675 Цивільного
кодексу України товар, який продавець передає або зобов’язаний передати покупцеві,
має відповідати вимогам щодо його якості
в момент його передання покупцеві, якщо
інший момент визначення відповідності товару цим вимогам не встановлено договором
купівлі-продажу [11]. Але практика показує,
що досить часто під час придбання продукції
в Інтернеті порушується вказана норма.
Законодавством передбачено два випадки повернення товару. Першим є випадок,
коли товар внаслідок певних дефектів є товаром неналежної якості. Другим є повернення
товару належної якості.
У першому випадку покупець має такі
гарантії:
– пропорційне зменшення ціни;
– безоплатне усунення недоліків товару в
розумний строк;
– відшкодування витрат на усунення
недоліків товару.
Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо
збережено його товарний вигляд, споживчі
властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві

разом з проданим товаром. Якщо на момент
обміну аналогічного товару немає у продажу,
споживач має право або придбати будь-які
інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі
вартості повернутого товару, або здійснити
обмін товару на аналогічний за першого ж
надходження відповідного товару в продаж.
Продавець може використовувати стандартну умову у договорі про можливість заміни
товару в разі його відсутності іншим товаром.
Але знову ж таки необхідно пам’ятати, що
не всі товари можна обміняти або повернути. Є вичерпний перелік таких товарів, який
передбачений Постановою КМУ від 19 березня 1994 р. № 172 «Про реалізацію окремих
положень Закону України «Про захист прав
споживачів», де затверджено перелік товарів
належної якості, що не підлягають обміну
(поверненню).
Наступною гарантією є повернення товару внаслідок порушення умови договору
щодо асортименту. Майже всі інтернет-магазини мають асортимент товарів, але часто
трапляється, що покупець отримує не те, що
очікував, тобто колір, розмір, вид і модель
товару не відповідають наданому асортименту. У такому разі споживач може посилатися на положення ч. 1 ст. 672 ЦКУ, а саме він
має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо він уже оплачений –
вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми [11].
Також одну з основних ролей у сфері захисту прав споживачів у глобальній
інформаційній мережі відіграють гарантійні
зобов’язання. Суб’єкт господарювання відповідно до законодавства зобов’язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний
ремонт реалізованих товарів в установленому
порядку. Відповідно до ст. 8 Закону України
«Про захист прав споживачів» у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач в порядку та у
строки, що встановлені законодавством, має
право вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення
недоліків товару.
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків,
які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару,
підтверджених за необхідності висновком
експертизи, споживач у порядку та у строки,
що встановлені законодавством і на підставі
обов’язкових для сторін правил чи договору,
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має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення
сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же
товар або на аналогічний з числа наявних у
продавця (виробника).
Всі ці механізми захисту передбачені чинним законодавством, але на практиці не все
здається таким простим. Тому необхідно визначити також певні ознаки, які будуть вказувати
на певний ризик під час цивільних правовідносин у сфері інтернет-торгівлі, що якоюсь мірою
допоможе уникнути порушень і розчарувань.
Перше, на що необхідно звернути увагу, – після введення в пошукову систему назви
потрібного товару з’явиться список інтернетмагазинів, котрі є продавцями. ЦК та Закон
України «Про захист прав споживачів» покладає на них широке коло обов’язків. Але відсутність законодавчо визначених вимог щодо
порядку створення таких магазинів дає зелене
світло першочерговій маніпуляції стосовно
правдивості і переконливості сторони договору, оскільки створити подібний магазин, а
потім ліквідувати його за наявності спеціальних знань може кожен бажаючий, тому споживач фактично наражає себе на потенційний
обман, задля запобігання цьому необхідно
звернутися до продавця із законною вимогою
про надання відомостей щодо магазину і товару. Також слід остерігатися магазинів, що працюють шляхом повної передоплати та за відсутності контактних телефонів або менеджери
яких відмовляються відповідати на запитання
з приводу своїх фінансових та географічних
реквізитів, а у разі прохання детальніше розповісти про товар починають грубити. Таким
чином, постає проблема неврегульованості
легального порядку створення інтернет-магазину, визначення кола обов’язків їхніх менеджерів та відсутності відповідальності за некоректне та непрофесійне ставлення до покупців.
Особливо важливою є перевірка, чи наявна
знизу сторінки, що призначена для введення
даних кредитної картки, емблема у вигляді
замочка і чи додана в рядку адреси буква «s» –
https://, котра вказує, що канал зв’язку безпечний. Користувач інтернет-послуг, котрий
орієнтується у мережі посередньо, не завжди
зможе розпізнати, який із магазинів є реально
діючим, а який – «одноденним». У другому
випадку так званою стороною договору виступає фіктивна особа, що запропонувала придбати товар, котрого взагалі не існує, або ж без
наміру передавати останній. За порадами друзів можна дізнатися, що надійний сайт магазину не може бути представлений у вигляді
хоумпейджу (домашньої сторінки) за адресою
типу http://chat.ru/~supereliteshop [12, с. 56].
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Крім того, на сайті викладається інформація
про сертифікати захисту. Слід звернути увагу
на адресу та реквізити фірми на сайті інтернет-магазину. Якщо такі дані повністю відсутні, то краще утриматися від купівлі. Не варто
використовувати основну кредитну картку для
розрахунків через Інтернет. Буде краще, якщо
для цього завести окрему картку з невеликою
сумою коштів. Але регулярно перевіряти рух
коштів слід у будь-якому разі.
Ще одна рекомендація стосується суми
правочину. Так, відповідно до ч. 3 статті 208
Цивільного кодексу України правочини
фізичних осіб між собою здійснюються на
суму, що у двадцять і більше разів перевищує
розмір неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян. Якщо вже так сталось, що права
споживача порушені, а продавець не вчиняє
жодних дій щодо реалізації законних вимог
споживача відповідно до норм Закону України «Про захист прав споживачів», особа,
права якої порушені, може звернутися до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі державного
контролю за додержанням законодавства про
захист прав споживачів. Відповідно до Закону
України «Положення про Державну службу
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» [13], затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 02.09.2015 № 667, таким органом
є Держпродспоживслужба. Як наголошує ця
служба, практика засвідчує, що споживач,
купуючи товар через інтернет-магазин, здебільшого не може реалізувати свої права у
зв’язку з неможливістю встановити особу
продавця та його місцезнаходження. Іншої
інформації, окрім адреси електронної пошти
та номеру телефону на сайті інтернет-магазину не зазначається, що фактично робить споживача безправним під час придбання товару.
Також у разі купівлі товару через Інтернет
споживач не має можливості безпосередньо
ознайомитися з товаром, а орієнтується тільки на його зображення, зазначений текстовий
або словесний опис, характеристику. Відсутність інформації про інтернет-магазини унеможливлює проведення Держпродспоживслужбою повного та об’єктивного розгляду
скарг споживачів із проведенням позапланових перевірок таких господарюючих суб’єктів.
У зв’язку з цим діяльність інтернет-магазинів, зокрема інформаційних посередників,
потребує термінового нормативного врегулювання. Це дасть змогу запобігати порушенням
прав споживачів, забезпечить легалізацію та
виведе з тіні значний сегмент малого та середнього бізнесу, а також забезпечить додаткові
надходження коштів до державного бюджету. Під час здійснення державного контролю
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за додержанням законодавства про захист
прав споживачів Держпродспоживслужба
та її територіальні органи зобов’язані дотримуватись серед інших актів законодавства і
вимог Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Відповідно до статті 7
вказаного Закону для здійснення планового
або позапланового заходу орган державного
нагляду (контролю) видає наказ, який має
містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід.
На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу, в
якому зазначаються найменування суб’єкта
господарювання та/або його відокремленого
підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи-підприємця, щодо діяльності
яких здійснюється захід, а також адреса місцезнаходження суб’єкта господарювання.
Висновки
Проаналізувавши низку нормативних
актів, думки вчених і практиків, можна зазначити, що натепер в Україні є певні механізми
і гарантії, які дають змогу здійснити захист
прав споживачів. Але, як показує практика,
це не завжди можливо внаслідок порушень
з боку осіб, які здійснюють продаж товарів у
мережі Інтернет, через відсутність належного правового регулювання щодо здійснення
такої діяльності. Нині, навіть попри намагання законодавця врегулювати проблемні
аспекти, які пов’язані з укладенням договорів купівлі- продажу товарів на відстані або
поза торговельним чи офісним приміщенням, ця сфера наповнена проблемами щодо
встановлення прозорого механізму захисту
прав споживачів. Навіть за належного правового регулюванню інтернет-купівля/продаж є таким типом відносин, які розуміють
під собою підвищений ступінь ризику щодо
порушень прав споживача.
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Статья посвящена анализу гражданско-правовых аспектов договорных конструкций, что применяются в сфере интернет-права, в договорах купли- продажи товаров и услуг, определению основных гарантий относительно форм и методов защиты нарушенных прав, а также формированию
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In the article considered analysis of Civil Law aspects of treaty constructions, which are used in the sphere
of the Internet Law especially in contracts of sale. Also it determines main guarantees against forms and
methods for protection violated rights and forming conclusions and propositions aimed to refine Civil legislation in specified sphere.
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ЗАСОБИ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ
У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ
Обґрунтована необхідність регулюючого впливу держави у сфері медичного туризму. Проаналізовані передбачені українським законодавством про туризм засоби регулюючого впливу держави. Доведено, що в сфері медичного туризму у разі формування туристичного продукту є потреба в поєднанні регулюючого впливу держави, що застосовується стосовно туристичних послуг, із засобами,
що притаманні медичній діяльності. Обґрунтовано доцільність гармонійного поєднання приватних і
публічних інтересів у сфері медичного туризму. Запропонована модель регулюючого впливу держави
у сфері медичного туризму.
Ключові слова: медичний туризм, публічні та приватні інтереси, регулюючий вплив держави.

Постановка проблеми. Формування та
реалізація в Україні політики державного
регулювання діяльності у сфері медичного
туризму характеризується недосконалістю,
недостатністю й суперечливістю нормативно-правового регулювання. З одного боку,
держава не використовує необхідні й достатні правові засоби захисту прав споживачів
(пацієнтів) послуг у сфері медичного туризму, з іншого – наявні нормативно-правові
акти, які мають регулювати ці відносини, є
суперечливими й не досить ефективними.
Це пов’язано з відсутністю комплексного
підходу у здійсненні правового регулювання
медичного туризму, недосконалістю окремих
нормативно-правових актів та/або відсутністю механізмів їх реалізації. За таких умов
виникає ситуація, коли правила, сформульовані в окремих законах і підзаконних нормативно-правових актах, не здатні упорядкувати суспільні відносини, розв’язати велику
кількість колізій у законодавстві, а нормативно-правові акти існують незалежно від
практичного життя [1]. У контексті правового забезпечення медичного туризму можна
погодитися з тим, що його удосконалення
потребує комплексного аналізу та використання законодавства, що регулює як медичну
практику, так і туристичну діяльність. Якщо
засоби державного регулювання туристичної
діяльності передбачені переважно Законом
України «Про туризм», а окремі аспекти –
Законом України «Про захист прав споживачів», то в контексті суміщення туристичної діяльності з діяльністю щодо надання
медичних послуг виявляються прогалини, у
тому числі пов’язані із забезпеченням права
людини на здоров’я та якісний туристичний продукт. Як показує аналіз, у здійсненні
діяльності з медичного туризму здебільшого
фактично має місце ігнорування засобів дер-
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жавного регулювання медичної діяльності в
процесі формування туристичного продукту.
Однією з причин такого стану є відсутність комплексних наукових досліджень у
цій сфері, ігнорування позитивного досвіду
інших країн, що, своєю чергою, призводить
до суттєвих недоліків у забезпеченні державою права людини на здоров’я.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Правове забезпечення регулюючого впливу держави у здійсненні господарської
діяльності
досліджувалось
такими фахівцями у сфері господарського
права, як: О.М. Вінник, В.В. Добровольська,
В.К. Мамутов, В.М. Пашков, В.А. Устименко, О.В. Шаповалова, В.С. Щербина тощо.
Дослідження окремих аспектів засобів державного регулювання туристичної діяльності здійснювали А.Г. Бобкова, В.І. Ярема,
В.В. Рєзнікова, М.В. Семенова, В.В. Манзюк
та інші. Однак засобам державного регулювання медичного туризму цими науковцями
досить уваги не приділялось.
Метою цієї статті є вироблення на підставі проведеного дослідження рекомендацій
щодо вдосконалення засобів регулюючого
впливу держави у сфері медичного туризму.
Виклад основного матеріалу. Розвиток
правового регулювання туристської діяльності
в Україні за часів незалежності характеризується поступовим послабленням регулюючого
впливу держави з одночасним розширенням
договірного регулювання на рівні конкретного суб’єкта господарювання та споживача. За
таких умов вирішальний вплив мають механізми саморегуляції, конкуренції, співвідношення
між попитом і пропозицією. Враховуючи, що
головним мотивом туристського виробництва
є прибуток, то суспільні інтереси без належного захисту з боку держави відсуваються на
© Є. Гнедик, 2019
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другий план. Як наслідок, у сучасній Україні
прагнення відмовитися від всебічного контролю з боку держави як атрибута адміністративно-командної системи, розрахунок на саморегулювання суспільства потягли за собою
приниження значення суспільних інтересів та
гіпертрофію інтересів приватних. Сподівання
на стихійну ринкову саморегуляцію призвели
до падіння соціального захисту населення [2],
що має особливу небезпеку в такій соціально
значущій сфері, як захист права людини на
здоров’я.
Держава, як зауважує С.С. Алексєєв,
завжди залишається суб’єктом політичної
системи суспільства і навіть у цивільних правовідносинах держава як особливий суб’єкт
права може проявляти свої провладні політичні функції, однак діючи при цьому в межах
Конституції та закону [3, с. 153–154]. У цьому
контексті В.В. Лаптєв зазначає, що державне регулювання господарської діяльності є в
будь-якій країні [4, с. 15]. В.К. Мамутов констатував, що останнім часом послабився, але не
зник вплив застарілої концепції невтручання
держави в економіку, при цьому продовжує
обговорюватися ідея про адекватність правового регулювання економіки лише з боку
приватного права без будь-якого предметного
його опису в натурі [5, с. 18]. Однак, як зауважує В.М. Пашков, суспільно-політичне життя
останніх років загострює проблеми реалізації
права споживачів на одержання товарів, продукції та послуг належної якості. Якщо врахувати, що система захисту споживачами своїх
прав в Україні перебуває в стадії становлення, то цілком зрозуміло, що від державного
регулювання у цій сфері не слід відмовлятися
[6, с. 108]. Як вказує В.В. Луць, проголошуючи свободу підприємницької діяльності, закон
разом із тим встановлює й певні обмеження
(межі) її здійснення. Це, по-перше, стосується кола суб’єктів, які можуть здійснювати ту
чи іншу діяльність, і по-друге, переліку видів
діяльності, які з огляду на шкідливий вплив на
здоров’я людини, довкілля або загрозу безпеці держави потребують спеціального дозволу
(ліцензії) [7, с. 10–11]. Ліцензійні умови при
цьому не обмежують організаційно-правову
форму та суб’єктний склад здобувачів ліцензії
[8, с. 105]. О.М. Вінник вважає, що необхідність
державного впливу на господарську діяльність
визначається низкою вимог охорони публічних інтересів [9, с. 59]. І хоча адміністративні
методи значно обмежують свободу економічного вибору, зауважує Н.О. Саніахметова, проте є такі сфери діяльності, де адміністративні
методи досить ефективні [10, с. 32]. Саме тому
в Господарському кодексі України (далі – ГК)
ст. 5 встановлює, що державне регулювання
макроекономічними процесами в оптималь-

ному поєднанні з ринковим саморегулюванням економічних процесів є основною умовою встановлення господарського правового
порядку в Україні.
Підтримуючи позицію щодо необхідності регулюючого впливу держави в сфері господарської діяльності, зауважимо, що такий
вплив має бути обмеженим на рівні мінімально
необхідного для захисту прав і свобод людини,
забезпечення безпеки господарської діяльності. Надмірність державного втручання в економічну діяльність, як і його недостатність, призводить до негативних наслідків у цій сфері.
Так, І.В. Спасибо-Фатєєва зазначає, що давно
стала очевидною надмірність функцій держави. І не слід забувати про те, що покладання
певних функцій на суспільні структури буде
можливе лише за умови, коли ці структури
готові до їх прийняття [11]. Прикладом цього твердження В.М. Пашков вважає надмірність функцій держави щодо декларативного
забезпечення безоплатної медичної допомоги
[12, с. 111]. При цьому В.К. Мамутов допускав, що найбільш поширеним типом державного регулювання можна вважати поєднання
публічного та приватноправового регулювання в різних пропорціях [13, с. 96]. Тобто під час
вирішення питань державного регулювання
господарської діяльності слід виходити з необхідності застосування засобів державного регулювання господарської діяльності як частини
здійснення державою соціальних функцій.
Таким чином, застосування регулюючого впливу держави в різних сферах суспільного життя є суворою необхідністю з
метою захисту, зрештою, прав споживачів. Це
твердження є особливо актуальним і у сфері медичного туризму, в якому формування
туристичного продукту передбачає надання
медичних послуг. Науковці звертають увагу
на те, що становлення України як соціальної
держави зумовлює необхідність формування
механізмів, здатних забезпечити право громадян на охорону здоров’я загалом та їх медикаментозне забезпечення зокрема [14, с. 52].
У науці господарського права традиційно розрізняють дві групи методів державного
регулювання: прямі (адміністративні) і непрямі (економічні). Специфіка прямих адміністративних методів полягає в тому, що вони
є комплексом обов’язкових для виконання
вимог і розпоряджень держави, а непрямі (економічні) допускають вплив держави на економічні інтереси [15, с. 28]. При цьому основними засобами адміністративного регулювання
можна вважати передбачені ст. 12 ГК засоби
регулюючого впливу держави на діяльність
суб’єктів господарювання, а саме: ліцензування, патентування, сертифікація, стандартизація тощо [16, с. 49]. Як зазначає В.В. Лаптєв,
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форми державного регулювання різноманітні,
до них належать державна реєстрація суб’єктів
підприємницької діяльності, ліцензування
окремих видів діяльності, антимонопольне
регулювання, податкове регулювання, регулювання цін тощо [4, с. 16–17]. Фактично ці засоби належать до так званого дозвільного типу
регулювання. Зауважимо, що, незважаючи на
досить широкий спектр засобів, які використовуються державою відповідно до українського
законодавства у дозвільному типі правового
регулювання, у більшості практикуючих юристів він асоціюється лише переважно з ліцензуванням [17, с. 47].
Одним зі шляхів забезпечення соціальної
спрямованості держави можна вважати державну підтримку окремих галузей національної економіки, діяльність яких пов’язана із
забезпеченням права на здоров’я та життя, а
також впровадження міжнародних стандартів
[18]. Окремі науковці звертають навіть увагу
на необхідність втручання держави у здійснення програмного забезпечення медичної техніки [19].
На нашу думку, певні види державного
контролю є необхідними щодо господарської
діяльності з медичного туризму. Останній
являє собою вид господарської діяльності, що
є видом туристичної діяльності з формування та реалізації туристичного продукту, який
складається з комплексу загальних туристичних та медичних послуг. Специфіка медичного
туризму полягає в тому, що діяльність з організації та забезпечення створення туристичного
продукту (туроператорськва діяльність), як і
діяльність з надання медичних послуг (медична практика), належать до видів господарської
діяльності, які підлягають ліцензуванню. Це
пов’язано насамперед з високим рівнем потенційних ризиків у здійсненні цих видів діяльності, що зумовлює необхідність державного
захисту прав споживачів зазначених послуг.
Метою ліцензування та інших видів державного контролю є необхідність забезпечення
державних гарантій як захисту прав споживачів медичного туризму у цілому, так і захисту
прав окремих пацієнтів на життя, здоров’я,
додержання міжнародних та регіональних
(європейських) стандартів надання медичних
послуг. Наслідками державного контролю з
боку органів, що регулюють діяльність з медичного туризму, є забезпечення правозабезпечувальної або правоохоронної функції у вигляді
адміністративного примусу шляхом позбавлення права на впровадження зазначеного виду
діяльності та притягнення до відповідальності.
У цьому контексті примус виступає як важливий елемент публічної влади [20, с. 169].
Аналіз Закону України «Про туризм»
показує, що фактично поряд з основними засо-
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бами регулюючого впливу держави, що наведені в ст. 12 ГК, він встановлює також і інші засоби державного регулювання. Зауважимо, що у
своїй основі засоби регулювання діяльності в
окремих секторах економіки та на ринках окремих товарів і послуг збігаються із загальними
засобами регулювання економічних відносин
[21, с. 383]. Зокрема, ст. ст. 5, 17 Закону України
«Про туризм» регламентує, що туристичні оператори мають в установленому порядку отримати ліцензію на туроператорську діяльність.
Крім того, ст. 6 Закону України «Про туризм»
встановлює, що реалізація державної політики в галузі туризму здійснюється серед іншого шляхом: 1) ліцензування в галузі туризму;
2) стандартизації туристичних послуг;
3) визначення кваліфікаційних вимог до посад
фахівців туристичного супроводу; 4) встановлення системи статистичного обліку і звітності
в галузі туризму та курортно-рекреаційного
комплексу; 5) організації і здійснення державного контролю за дотриманням законодавства
в галузі туризму. Відповідно до п. 6 ст.15 Закону України «Про туризм» з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян –
споживачів туристичних послуг туроператор
та турагент зобов’язані здійснити фінансове
забезпечення своєї цивільної відповідальності
(гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами. Згідно зі ст. 16 Закону,
страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і забезпечується
суб’єктами туристичної діяльності на основі
угод зі страховиками. Стаття 19 встановлює,
що забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.
Крім того, науковці пропонують проводити реєстрацію та облік окремих суб’єктів, що
надають послуги з тимчасового розміщення та
харчування, але не є при цьому суб’єктами підприємницької діяльності [22, с. 26].
Фактично вищеперелічені заходи і відносяться до прямого (адміністративного) методу.
До непрямого (економічного) методу можна віднести, згідно з новелами Закону України
«Про туризм» (ст. 6), такі засоби регулюючого
впливу: 1) розробка та реалізація міжнародних
програм з розвитку туризму; 2) збереження
цілісності туристичних ресурсів України, їх
раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля; 3) створення сприятливих умов для розвитку індустрії туризму,
підтримка пріоритетних напрямів туристичної
діяльності; 4) заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму; 5) створення сприятливих для розвитку
туризму умов шляхом спрощення та гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного та інших видів регулювання тощо.
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Отже, законодавець може встановлювати
окремі форми державної підтримки суб’єктів
господарської діяльності. Зазначені форми знайшли своє відображення і у чинному
законодавстві України, зокрема ГК, а також у
Податковому, Митному кодексах, відповідних
нормативно-правових актах тощо [23]. Тобто
держава з метою підтримки окремих галузей
національної економіки або сегментів ринку
може встановлювати окремі пільги або, навпаки, обмеження щодо діяльності суб’єктів господарювання [23]. Крім того, медичний туризм
як складник туристичної діяльності виступає
нині як фактор нарощування національної
економіки, що забезпечує не лише прибутки, а
і зайнятість населення, поєднуючи при цьому
ринкові аспекти економічних зв’язків і соціальну орієнтацію розвитку країни.
Між тим науково-теоретичне обґрунтування сутності, концептуальних принципів застосування та розробка методологічних підходів
до встановлення засобів регулюючого впливу
держави у здійсненні медичного туризму є надзвичайно актуальною проблемою, що зумовлюється декількома причинами. По-перше, медичний туризм безпосередньо пов’язаний з правом
на здоров’я та життя, що належать до основних
соціальних прав людини, які гарантовані як
міжнародними документами, так і Конституцією України. Реалізація цього права передбачає
застосування державного впливу на цей вид
господарської діяльності. По-друге, вирішення
цієї проблеми значною мірою сприятиме зміцненню якості життя громадян, їхнього здоров’я,
забезпечить реформування окремих галузей
національної економіки, які є базовими в системі національних гарантій, та прискорить гармонізацію національного законодавства з цих
питань до міжнародних стандартів. Разом із
тим вітчизняне законодавство щодо медичного
туризму має численні прогалини в регулюванні
його окремих форм та видів. Сфера правового
впливу на його окремі види є не лише складною, а і безпосередньо пов’язана із забезпеченням права на здоров’я. Тобто законодавець у
розгляді діяльності у сфері медичного туризму
як виду господарської діяльності не завжди
пов’язує його з правом на здоров’я та життя, що пов’язано з невизначеністю низки тих
публічних інтересів, що виникають у зв’язку із
функціонуванням ринку медичного туризму.
Як наслідок, законодавець не завжди системно
підходить до застосування засобів державного
впливу, які покликані забезпечити зазначені
публічні інтереси.
Правила, за якими здійснюється просування медичного туризму до споживача
(пацієнта), характеризуються насамперед
своєю правовою невизначеністю. Це перш за
все пов’язане з тим, що на практиці суб’єкти

медичного туризму не завжди враховують ті
засоби регулюючого впливу держави, що безпосередньо пов’язані з медичною практикою,
а саме з тією складовою частиною туристичного продукту, що спрямована на забезпечення лікування та/або оздоровлення споживача
послуг у сфері медичного туризму. Однак
сфера охорони здоров’я вже давно виходить за
межі однієї галузі [24, с. 44], діяльність у сфері
медичного туризму є одним із доказових фактів цього твердження.
Фактично натепер відбувається відносно
стихійне формування ринку медичного туризму, однак ринок цього комплексного виду
послуг не може існувати поза увагою органів,
на які покладено його державне регулювання,
тому ключовим завданням є визначення форм,
засобів, змісту та межі цього виду регулювання. Показником у цьому разі є, з одного боку,
швидке досягнення мети ринкової економіки, а
саме збільшення попиту на окремі види медичного туризму щодо лікування та оздоровлення
з боку споживачів (пацієнтів) та в окремих
випадках отримання прибутку від туристичної діяльності іншими суб’єктами такого виду
діяльності, що діють на конкурентних засадах.
Не менш важливим завданням є гарантування державою безпеки здійснення цього виду
господарської діяльності шляхом виключення
можливостей надання в межах сформованого
туристичного продукту медичних послуг, які
є небезпечними для життя і здоров’я споживачів (пацієнтів) та (або) не відповідають іншим
вимогам щодо цього виду діяльності.
Окремим завданням є визначення особливостей кінцевого правового механізму
функціонування ринку медичного туризму у
контексті збереження приватного, підприємницького інтересу його головних учасників та
забезпечення публічних інтересів, що включають, зокрема, інтереси споживачів (пацієнтів)
медичного туризму.
Як уже зазначалось, специфіка медичного
туризму полягає в обов’язковому поєднанні
двох ліцензійних видів діяльності – туроператорської і медичної практики, що зумовлює й
особливості його державного регулювання.
Щодо власне туристичної діяльності, то
суб’єктами господарської діяльності з медичного туризму виступають туристичні оператори, тобто юридичні особи, створені згідно
із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення
створення туристичного продукту, зокрема з
лікувального туризму, а також посередницька
діяльність із надання не лише спеціальних, а і
супутніх послуг, які в установленому порядку
отримали ліцензію на туроператорську діяльність. На наше переконання, специфіка формування туристичного продукту з лікувального
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туризму залежно від діагнозу конкретного
споживача (пацієнта) такого продукту, що в
подальшому зумовлює обрання медичного
закладу, способу перевезення, розміщення
тощо, унеможливлює його стандартизацію і, як
наслідок, не дає можливість реалізовувати цей
продукт таким посередникам, як туристичні
агенти [25].
Вирішення питання про державне регулювання медичних послуг, які є невід’ємним
складником туристичного продукту з медичного туризму, залежить від організаційноправової форми та виду туристичної діяльності. У внутрішньому та міжнародному
в’їзному медичному туризмі медичні послуги надаються на території України, тобто
державне регулювання цього виду діяльності
здійснюється виключно на підставі українського законодавства.
Аналіз ст. 12 ГК та Основ законодавства
України про охорону здоров’я (далі – Основи) дає змогу відокремити такі традиційні для
сфери надання медичних послуг засоби регулюючого впливу держави, а саме ліцензування
медичної практики, стандартизація медичних
послуг шляхом затвердження медичних протоколів та акредитація закладів охорони здоров’я.
Відповідно до ст. 17 Основ провадження господарської діяльності в сфері охорони здоров’я,
яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за наявності ліцензії.
З викладеного випливає, що у внутрішньому та міжнародному в’їзному медичному
туризмі до складу туристичного продукту
можуть бути включені лише ті види медичних
послуг, які надаються суб’єктами, створеними згідно із законодавством України, для яких
виключною діяльністю є надання медичних
послуг, і які в установленому порядку отримали
ліцензію на медичну практику. Окрім ліцензування, засобами регулюючого впливу держави
щодо діяльності з надання медичних послуг
виступає стандартизація медичних послуг
шляхом затвердження медичних протоколів та
акредитація закладів охорони здоров’я.
Значно складнішою є ситуація щодо регулюючого впливу держави у здійсненні міжнародного виїзного медичного туризму. До
складу туристичного продукту цього виду
медичного туризму включається надання
медичних послуг за межами України, але жодних вимог щодо якості та безпеки таких послуг
українське законодавство не передбачає. Фактично держава надає можливість суб’єктам
туристичної діяльності пропонувати споживачам (пацієнтам) будь-які медичні послуги,
які надаються будь-якими суб’єктами за межами України, що потенційно може створювати
небезпеку заподіяння шкоди їхньому життю та
здоров’ю.
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Критичною можна назвати ситуацію у
випадках лікування за кордоном не лише за
власні кошти, а й лікування за кордоном за
бюджетні кошти. Так, натепер лікування громадян України за кордоном здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2017 року
№ 1079 «Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за
кордон», але при цьому відсутній будь-який
механізм відбору медичних закладів, з якими
необхідно укладати договори. Лише на сайті
МОЗ України можна знайти відповідні рекомендації щодо отримання медичних послуг за
кордоном [26]. При цьому основною підставою
направлення громадян для лікування за кордоном є неможливість надання таких послуг
на території України. За висновком Рахункової палати, яка у 2018 році проводила аудит
ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони
здоров’я для лікування громадян України за
кордоном, цілісна та прозора система реалізації права українських громадян на лікування
за кордоном так і не була створена. Діяльність
МОЗ не забезпечило належного внутрішнього
контролю за використанням коштів державного бюджету, виділених для лікування громадян за кордоном. Зокрема, двосторонні угоди
з медичними закладами зарубіжних країн не
укладалися, вартість послуг з лікування відповідними калькуляціями не підтверджена,
ціновий аналіз вартості лікування у виборі
медичних закладів не здійснювався. Не здійснювалася оцінка якості і результативності
проведеного лікування [27].
Отже, фактично в цьому контексті є прогалина, яка потребує нормативно-правового
врегулювання. Одним із додаткових засобів
державного регулювання у здійсненні міжнародного виїзного медичного туризму може бути
обов’язкова акредитація закордонних медичних
закладів в МОЗ України, при цьому спрощений
порядок такої акредитації має існувати для розвинутих країн, зокрема країн ЄС, США, Канади,
Ізраїлю, Австралії, Японії, Сінгапуру тощо.
Зазначимо, що до складу туристичного у
медичному туризмі, окрім медичних послуг,
можуть включатися й інші послуги, щодо яких
застосовуються певні засоби регулюючого
впливу держави. Йдеться, зокрема, про страхування, у тому числі медичне і від нещасного
випадку, послуги з розміщення тощо. Зазначені послуги можуть включатися до туристичного пакета і пропонуватися споживачу лише за
умови, що вони відповідають чинному законодавству.
Таким чином, до засобів регулюючого впливу держави у сфері медичного туризму можна віднести: 1) ліцензування туроператорської діяльності; 2) ліцензування діяльності з
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медичної практики (у внутрішньому та міжнародному в’їзному медичному туризмі) та
акредитація закордонних медичних закладів у
МОЗ України, з якими суб’єкти туристичної
діяльності мають права укладати договори
у разі формування туристичного продукту
(у міжнародному виїзному медичному туризмі); 3) встановлення вимог щодо фінансового
забезпечення цивільної відповідальності перед
споживачами послуг з медичного туризму для
суб’єктів цього виду діяльності; 4) страхування
споживачів послуг з медичного туризму (медичне та від нещасного випадку), що забезпечується суб’єктами туристичної діяльності на основі
угод зі страховиками; 5) забезпечення розміщення споживачів послуг з медичного туризму
за наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії; 6) реєстрація та облік окремих
суб’єктів, що надають послуги з тимчасового
розміщення та харчування у здійсненні діяльності з медичного туризму.
Крім того, доцільно в концептуальних документах з наступним впровадженням у програмних документах передбачити: 1) створення сприятливих умов для розвитку медичного
туризму та індустрії туризму в цілому з метою
заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму шляхом створення сприятливих для розвитку туризму умов
через спрощення та гармонізацію податкового,
валютного, митного, прикордонного та інших
видів законодавства.
Висновки
Виходячи зі специфіки поєднання приватних і публічних інтересів щодо функціонування ринку послуг з медичного туризму,
можна виокремити три сфери застосування
заходів державного регулювання: 1) туроператорська діяльність; 2) медична практика;
3) господарська діяльність з надання інших
видів послуг, що входять до туристичного
продукту (страхування, перевезення пасажирів, послуги з розміщення тощо).
З урахуванням цього слід запропонувати
таку модель державного регулювання у сфері медичного туризму, яка має включати такі
функції, як управління, контроль та охорона
публічних інтересів.
Функція управління має здійснюватися
шляхом: 1) покладання на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері
медичного туризму, обов’язків до активної
поведінки шляхом отримання спеціального
дозволу (ліцензії) на здійснення окремого
виду діяльності, а саме: туроператорської
діяльності, медичної практики (у внутрішньому та міжнародному в’їзному медичному
туризмі), інші види господарської діяльності
(страхування, перевезення пасажирів тощо),

а також дотримання інших вимог законодавства, покликаних забезпечити якість туристичних і медичних послуг з метою дотримання конкретизованого публічного інтересу,
спрямованого на забезпечення прав споживачів послуг з медичного туризму; 2) надання суб’єктам господарювання права на власні активні дії після отримання спеціального
дозволу (ліцензії) в межах цього дозволу,
тобто дії, пов’язані з наданням пакета туристичних послуг як таких, так і безпосередньо
медичних послуг, пов’язаних з діагностуванням, наданням конкретної медичної послуги
і за необхідності реабілітацією або оздоровленням з метою дотримання конкретизованого публічного інтересу, спрямованого на
забезпечення реалізації права на підприємницьку діяльність; 3) покладення на суб’єктів
господарювання обов’язків утримуватися
від здійснення дій під наглядом державних
органів контролю за медичним туризмом як
таким з метою дотримання конкретизованого публічного інтересу, спрямованого на
захист прав споживачів (пацієнтів).
Функція контролю передбачає здійснення: 1) попереднього контролю, який
забезпечується діяльністю спеціально уповноваженого органу та діяльністю органів
ліцензування з надання спеціальних дозволів (ліцензії) суб’єктам господарювання
на окремі види, зокрема туроператорської
діяльності, медичної практики та інших
видів діяльності, які потребують ліцензування; 2) поточного контролю, який здійснюється впродовж усього періоду здійснення
діяльності суб’єктом господарювання із
забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері медичного туризму; 3) наступного контролю, який полягає у перевірці факту
виконання вимог законодавства відповідно
до приписів контролюючих органів.
Функція охорони публічних інтересів охоплює: 1) позбавлення права на впровадження
зазначеного виду діяльності; 2) притягнення
до адміністративно-господарської відповідальності.
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Обоснована необходимость регулирующего воздействия государства в сфере медицинского
туризма. Проанализированы предусмотренные украинским законодательством о туризме средства регулирующего воздействия государства. Доказано, что в сфере медицинского туризма при
формировании туристического продукта существует необходимость объединения регулирующего
воздействия государства, применяющегося по отношению к туристическим услугам, со средствами, используемыми по отношению к медицинской деятельности. Обоснована целесообразность гармоничного сочетания частных и публичных интересов в сфере медицинского туризма. Предложена
модель регулирующего воздействия государства в сфере медицинского туризма.
Ключевые слова: медицинский туризм, публичные и частные интересы, регулирующее воздействие
государства.

The necessity of the regulatory impact of the state in the field of medical tourism has been substantiated.
Analyzed the means of state regulation of tourism in accordance with the legislation of Ukraine. Proved the
need for a combination of state regulation of the tourist product and medicine in the regulation of medical
tourism. The expediency of the harmonious combination of private and public interests in the field of medical
tourism has been substantiated. A model of the regulatory impact of the state in the field of medical tourism
has been proposed.
Key words: medical tourism, public and private interests, regulating influence of state.
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ПРО ДОСТУПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ
В КОНТЕКСТІ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВА
НА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ
У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
Стаття присвячена дослідженню питань обмеження права на касаційне оскарження у господарському процесі. Проведено аналіз законодавства та судової практики з цього питання. Проаналізовано забезпечення доступу до правосуддя під час перевірки господарським судом касаційної інстанції
законності й обґрунтованості судових рішень. Розглядаються проблеми права на касаційне оскарження у разі розгляду малозначних справ у господарському процесі.
Ключові слова: господарський процес, доступ до правосуддя, право на касаційне оскарження, суд
касаційної інстанції, малозначна справа.

Постановка проблеми. Доступність правосуддя є однією з передумов утвердження
судової гілки влади як повноцінного й самодостатнього механізму захисту прав і свобод
людини. Проблема доступності правосуддя не обмежується окремою державою. Ця
проблема привертає увагу і міжнародного
співтовариства, тому можна погодитися з
думкою про інтернаціоналізацію стандартів
у галузі судоустрою [1, с. 97]. Право касаційного оскарження займає провідне місце
в системі механізму судового захисту прав і
законних інтересів та безпосередньо впливає
на рівень забезпечення доступності правосуддя у державі. Тому закономірно, що серед
основних засад господарського судочинства
міститься й такий, як принцип забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках
(п. 9 ч. 3 ст. 2 ГПК України).
Водночас закріплення процесуальним
законом обмежень права на касаційне оскарження, насамперед у малозначних справах,
викликало жваву дискусію в юридичних
колах. Правова невизначеність в окреслених
питаннях та наявність цілого ряду оціночних
категорій, якими керується суд касаційної
інстанції у допуску справи до розгляду, вносить своєрідний дисбаланс у функціонування господарського правопорядку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
із даної теми. Теоретичну основу дослідження питань доступності правосуддя, зокрема механізму оскарження судових рішень,
склали праці таких фахівців у галузі права,
як С. Демченко, Т. Дроботова, Л. Зуєвич,
© А. Згама, 2019
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та ін., які заклали підґрунтя для подальшого
всебічного наукового опрацювання вказаного блоку проблем. Разом із тим доцільність
встановлення обмеження права на касаційне
оскарження у світлі нинішнього реформування національної процесуальної системи
залишається актуальним, а його вирішення –
далеким від одностайності.
Метою статті є розгляд та аналіз законодавчих положень стосовно обмеження
права на касаційне оскарження судових
рішень у господарському судочинстві,
з’ясування підходів до встановлення такого обмеження, а також окреслення основних проблем правозастосування у цьому
питанні в тому числі шляхом дослідження
наявної судової практики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зміни в підході до права на касаційне оскарження спричиняють появу
питання стосовно кореляції їх із положеннями міжнародних актів та європейською
судовою практикою. Так, у Рекомендаціях
№ R (95) 5 Комітету Міністрів Ради Європи
від 07.02.1995 [2] державам-членам рекомендовано вживати заходів щодо визначення
кола питань, які вилучено з права на апеляцію та касацію, для попередження будьяких зловживань системою оскарження.
При цьому скарги до суду третьої інстанції
мають подаватися передусім щодо тих справ,
які потребують третього судового розгляду
(наприклад, справ, які розвиватимуть право
або сприятимуть однаковому тлумаченню
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закону, враховуючи справи, в яких питання
права мають значення для широкого загалу).
У рішенні Європейського суду з прав
людини від 05.04.2018 у справі «Зубац проти Хорватії» (Zubac v. Croatia) [3] визначено
критерії застосування законодавчих обмежень щодо доступу до Верховного суду, такі
як: передбачуваність обмеження; несприятливі наслідки помилок під час провадження,
що призвело до відмови заявникові у доступі
до вищого суду; можливість стверджувати, що такі обмеження здатні спричинити
«надмірний формалізм». Суд звернув увагу,
що оскаржуване обмеження мало законну
мету – дотримання встановленого законом
раціонального порогу для подання скарг до
Верховного Суду задля забезпечення того,
щоб найвища інстанція з огляду на її роль
[курсив тут і далі наш – А.З.] розглядала
лише питання, які мають фундаментальне
значення.
З огляду на це можна дійти висновку,
що доступність правосуддя у контексті
того, чи є обґрунтованими та потрібними
обмеження права на касаційне оскарження, має визначатися через призму завдань
суду касаційної інстанції, його функцій.
Зокрема, основне завдання, що стоїть перед
судом касаційної інстанції, полягає в забезпеченні сталості та єдності судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом (ч. 1 ст. 36 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів»), а основна
функція з огляду на ч. 2 ст. 287 ГПК України – у перевірці правильності застосування
судами нижчих інстанцій норм матеріального чи порушення норм процесуального
права. Вочевидь, підхід законодавця щодо
запровадження обмежень права касаційного
оскарження є закономірним.
Отже, міжнародна практика допускає
встановлення одностайності рішень суду
апеляційної інстанції та заборону їх перегляду у касаційному порядку, крім випадків,
визначених законом. Поряд із цим постає
питання: а що ж обмежується при цьому –
право на касаційний перегляд чи все ж таки
право на касаційне оскарження?
Певну ясність у відповідь, хоча й неостаточну, вносить назва розділу IV ГПК
України «Перегляд судових рішень», у якому міститься глава друга «Касаційне провадження». При цьому в параграфі 1 («Касаційна скарга») гл. 2 цього ж розділу IV
йдеться про право касаційного оскарження
(ст. 287 ГПК), строки касаційного оскарження (ст. 288 ГПК).
Питання права касаційного оскарження
та права касаційного перегляду належать
до числа доволі досліджених наукою про-
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цесуального права, проте погляди вчених із
цього приводу різняться. Так, А.В. Помазанов говорить про право на касаційне оскарження, право на відкриття касаційного провадження та право на касаційний перегляд
як рівнозначні поняття. При цьому тут же
зазначає, що право на касаційне оскарження є передумовою виникнення двох останніх [4, с. 132]. На думку В.М. Мартиненка,
«перше по суті є правом на подачу скарги до
суду вищої інстанції, тоді як друге – правом
на повторний розгляд фактичних і юридичних аспектів справи судом вищої інстанції.
<…> фактично обмеженню підлягає право
на перегляд судового рішення, оскільки його
виникнення обумовлене певними вимогами,
які необхідно виконати стороні у справі» [5].
Насамперед варто визначитись, що
лежить в основі цих понять. Касаційне
оскарження – це порядок, умови й послідовність подання касаційної скарги на
судові рішення суду першої інстанції (після апеляційного перегляду справи), суду
апеляційної інстанції у визначених законом випадках. Касаційне провадження слід
розглядати як сукупність дій суду касаційної інстанції та осіб, які беруть участь у
справі, що здійснюється з метою перевірки
законності та обґрунтованості актів суду
першої та апеляційної інстанції на підставах і у випадках, визначених законом. На
наш погляд, касаційний перегляд охоплює
як процедуру подання касаційної скарги,
так і саме провадження в суді касаційної
інстанції, результатом чого буде ухвалення відповідної постанови, тобто сукупність
процесуальних інструментів для отримання
кінцевого позитивного результату.
Вочевидь, про рівнозначність права на
касаційне оскарження і права на касаційний перегляд не йдеться. Крім того, варто
врахувати мету встановлення процесуальних бар’єрів, а саме забезпечення основного
завдання суду касаційної інстанції, про яке
вже вище згадувалось. Тому в цьому аспекті доречно говорити про обмеження в подачі
касаційної скарги на судові рішення у певних
категоріях справ, відповідно до приписів процесуального закону, тобто обмеження права
на касаційне оскарження судового рішення.
Якщо оскарження спрямоване на забезпечення можливості подачі скарги на судове
рішення нижчих інстанцій, то перегляд повинен забезпечувати процес підтвердження чи
спростування правильності такого рішення
через механізм ознайомлення з наявними
матеріалами справи. З цієї позиції формулювання п. 8 і 9 ч. 3 ст. 2 ГПК (забезпечення права на апеляційний перегляд справи та,
відповідно, забезпечення права на касацій-

3/2019
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
не оскарження судового рішення у визначених законом випадках) є на перший погляд
обґрунтованими. Адже законодавець тим
самим намагався розмежувати процесуальні
особливості апеляційної та касаційної стадій
господарського процесу та їх призначення.
Проте з позицій розумної уніфікації стосовно стадій перегляду має бути закріплено
право на апеляційне оскарження судових
рішень, а не право на апеляційний перегляд
справи, як це й було у попередній редакції
ст. 129 Конституції України.
Науковцями на основі тих чи інших критеріїв розроблено різні класифікації передумов права на позов [6, с. 45-73], права на
оскарження судових рішень [7, с. 9-11]. Традиційно серед передумов права на оскарження (не є винятком і касаційне оскарження) виділяють три: суб’єктивні, об’єктивні
та формальні. Не вдаючись до детальної
їх характеристики, зазначимо, що не всі ці
передумови можна вважати власне процесуальними фільтрами у контексті обмеження
права доступу до правосуддя.
Теза про те, що доступ до правосуддя розглядається як точне, послідовне, неухильне
дотримання процесуальної форми, натепер
не потребує доведення. Разом із тим процесуальні обмеження права касаційного оскарження можуть розглядатися у двох аспектах:
1) як інтегруючий фактор, що застосовується з метою формування єдиної правозастовчої практики та вирішення тих правових
питань, які є вирішальними для неї, а також
«відсіювання» касаційних скарг за майновим
цензом та у справах незначної складності в
тому числі через уникнення надмірного формалізму; 2) як дисциплінуючий фактор, тобто стимулювання учасників господарського
процесу до сумлінного виконання процесуальних обов’язків, передбачених процесуальним законом, через настання несприятливих
процесуальних наслідків (зокрема, йдеться
про підстави для залишення касаційної скарги без руху або її повернення).
Втім, якщо учасник справи не виконує
процесуальні приписи закону (наприклад,
щодо форми і змісту касаційної скарги,
порядку і строків її подання тощо), він втрачає право на касаційне оскарження судового
рішення, але це не означає, що його позбавили цього права. Коректніше говорити
про те, що процесуальні дії такого учасника
призвели до негативних наслідків у вигляді
неприйняття його касаційної скарги, тобто
неможливості переглянути справу в касацій-

ному порядку. Маємо переконання, що саме
перший підхід безпосередньо пов’язаний з
реалізацією права на доступ до правосуддя,
тому наступний напрям дослідження стосуватиметься цієї частини.
Наразі відкритим, на наш погляд, залишається питання про можливість та допустимість захисту прав осіб, які не брали
участі у справі, якщо суд вирішив питання
про їхні права, інтереси та/або обов’язки
у певних випадках. Зокрема, нормами
п. 1 ч. 1 ст. 287 ГПК передбачено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі
у справі, якщо суд вирішив питання про їхні
права, інтереси та (або) обов’язки, мають право подати касаційну скаргу на рішення суду
першої інстанції після апеляційного перегляду справи та постанову суду апеляційної
інстанції, крім судових рішень, визначених
у частині третій цієї статті. Втім, відповідно
до частини 4 цієї ж статті, особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, інтереси та (або) обов’язки,
має право подати касаційну скаргу на судове
рішення лише після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою.
Проте позиція Верховного суду України в цьому питанні є неоднозначною. Так, в
одній із справ суд відмовив у прийнятті касаційної скарги на підставі того, що скаржник
на момент звернення до касаційного суду не
набув процесуальної дієздатності, у зв’язку
з тим, що перед тим, як звертатися до суду
касаційної інстанції, касатор повинен був
оскаржити рішення суду першої інстанції в
апеляційному порядку [8]. При цьому суд
не врахував, що по-перше, скаржник набув
право власності на нерухоме майно після
винесення рішення судом першої інстанції; по-друге, рішення суду першої інстанції
відповідає інтересам скаржника, а тому й
не вирішує питання про права та обов’язки
останнього, а отже, не потребує апеляційного
перегляду.
Разом із тим в іншій справі суд касаційної інстанції продемонстрував протилежний підхід до трактування тієї ж
ч. 4 ст. 287 ГПК України, з яким цілком погоджуємось. Зокрема, в ухвалі від 04.06.2018 у
справі № 922/4819/16 суд звернув увагу на
те, що стаття 297 ГПК України1 розмежовує
два випадки звернення осіб, які не брали
участі у справі, а саме: перший – оскарження постанови апеляційного господарського
суду; другий – оскарження рішення місцевого господарського суду, яке переглянуто

1
Колегією суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України помилково зроблене посилання на статтю 297 ГПК України, замість ст. 287. Такий висновок робимо з огляду на положення самої ухвали та зміст даних статей, а також враховуючи відсутність частини четвертої в статті 297 ГПК.
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апеляційним судом за апеляційною скаргою
такої особи [ 9].
Таким чином, з’ясовуючи питання, чи
мають особи, що не брали участі у справі, але суд вирішив питання про їхні права та/ або обов’язки, право на касаційне
оскарження, слід виходити з того, що таке
право у разі оскарження: 1) постанови апеляційного господарського суду передбачене п. 1 ч. 1 ст. 287 ГПК (якщо рішення суду
першої інстанції не зачіпає їхніх прав та
обов’язків, а отже, не потребує апеляційного
оскарження); 2) рішення суду першої інстанції передбачене п. 4 ст. 287 ГПК України
(лише після перегляду такого рішення суду
першої інстанції апеляційним судом).
Варто зупинитись також на випадках
обмеження права на касаційне оскарження
з точки зору об’єктивних передумов права на таке оскарження. Так, відповідно до
ч. 3 ст. 287 ГПК України не підлягають касаційному оскарженню: 1) рішення, ухвали
суду першої інстанції та постанови, ухвали
суду апеляційної інстанції у справах, рішення в яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом України;
2) судові рішення у малозначних справах,
крім випадків, якщо: а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики; б) особа, яка подає
касаційну скаргу, відповідно до ГПК позбавлена можливості спростувати обставини,
встановлені оскарженим судовим рішенням,
під час розгляду іншої справи; в) справа становить значний суспільний інтерес або має
виняткове значення для учасника справи,
який подає касаційну скаргу; г) суд першої
інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.
Перший випадок є цілком логічним,
оскільки справи щодо оскарження рішень
третейських судів та про видачу наказів на
примусове виконання рішень третейських
судів розглядаються апеляційними господарськими судами як судами першої інстанції за місцем розгляду справи третейським
судом.
У контексті питань малозначності варто
зазначити таке. Відповідно до ч. 5 ст. 12 ГПК

України малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності,
визнані судом малозначними, крім справ,
які підлягають розгляду лише за правилами
загального позовного провадження, та справ,
ціна позову в яких не перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Буквальне тлумачення ч. 1 та 2
ст. 247 ГПК України дозволяє дійти висновку, що у порядку спрощеного позовного провадження можуть розглядатися як:
1) малозначні, так і 2) інші справи, крім
справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує
п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб. Але друга категорія
справ теж підпадає під визначення малозначних справ, наведених у ч. 5 ст. 12 ГПК,
що свідчить про відсутність правової визначеності у цьому питанні. Отже, на підставі аналізу ч. 5 ст. 12 ГПК України можна
виділити два критерії віднесення справи
до категорії малозначних: 1) об’єктивний,
пов’язаний з ціною позову, що не повинна перевищувати 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2) суб’єктивний, що лежить у межах дискреційних повноважень суду (віднесення справи до малозначної на розсуд самого судді).
При цьому стосовно справ, ціна позову
яких не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, Верховний Суд України є одностайним [10].
Іншою є ситуація навколо кваліфікації справ,
котрі становлять значний суспільний інтерес
або мають виняткове значення для учасника
справи, який подає касаційну скаргу2.
Крім того, своєрідним бар’єром у реалізації права на касаційне оскарження є
положення ч. 2 ст. 293 ГПК України з позиції необґрунтованості касаційної скарги
у справі з ціною позову, що не перевищує
п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму
для працездатних осіб (крім справ, які відповідно до ГПК розглядаються за правилами загального позовного провадження), а

2
Наприклад, Касаційний господарський суд у складі Верховного суду України у справі
№ 904/8162/17 відмовив у відкритті касаційного провадження, мотивуючи тим, що справа є малозначною,
а аргументи того, що скаржник є світовим лідером з виробництва сталі та зарекомендував себе як чесне і
добросовісне підприємство у всіх ділових відносинах, а тому всі судові справи, що виникають зі спорів між
позивачем та відповідачем, для скаржника мають виняткове значення, суд визнав непереконливими [11].
В іншій справі № 910/10189/17 Касаційний господарський суд у складі Верховного суду України
погодився з доводами скаржника, що дана справа разом з іншими аналогічними справами, які стосуються захисту авторських прав, «формує правове поле» в Україні у сфері авторського права. Суд касаційної
інстанції в ухвалі про відкриття касаційного провадження також зазначив, що спори у сфері авторського
права набули «більш менш широкого розмаху зовсім нещодавно», а тому практика перебуває «тільки в
процесі вельми складного формування» [12].
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також у разі оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено розгляд справи) якщо:
1) Верховний Суд вже викладав у своїй
постанові висновок щодо питання правильного застосування норми права, порушеного в касаційній скарзі, і суд апеляційної
інстанції переглянув судове рішення відповідно до такого висновку; або 2) правильне
застосовування норми права є очевидним
і не викликає розумних сумнівів щодо її
застосування чи тлумачення. Зокрема, у
цьому контексті в одній із справ господарський суд касаційної інстанції додатково
відзначив, що касаційна скарга фактично
зводиться до переоцінки встановлених господарськими судами попередніх інстанцій
обставин справи [13].
Водночас варто врахувати наявність
темпорального чинника, що теж стосується
обмеження права на касаційне оскарження.
Йдеться про подання касаційної скарги після
спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків: 1)
подання касаційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою
до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення
про її права, інтереси та (або) обов’язки; 2)
пропуску строку на касаційне оскарження
внаслідок виникнення обставин непереборної сили (ч. 4 ст. 293 ГПК України). Зазначена норма цілком вписується в загальну
концепцію захисту прав та інтересів осіб, що
здійснюють господарську діяльність, які не
можуть залишатися безмежно довго незахищеними.
Висновки
Отже, не можна ставити знак рівності між
обмеженням права на касаційне оскарження
та обмеженням доступу до правосуддя. Нині
проблема полягає не в наявності законодавчих обмежень права на касаційне оскарження, а в неготовності суспільства усвідомити
неможливість касаційного перегляду конкретної справи у майбутньому та зосередитись на дотриманні чітких процедур на всіх
стадіях розгляду справи. Застосування того
чи іншого законодавчого бар’єру для обмеження права на касаційне оскарження має
бути об’єктивно виправданим та обґрунтованим. Зазначене означає, що: 1) застосування касаційних фільтрів має відповідати
основним засадам господарського судочинства, завданням та функціям суду касаційної
інстанції; 2) застосування таких обмежень
повинно відбуватися через призму реалізації
дискреційних повноважень суду касаційної
інстанції з урахуванням інтересів держави,
суспільства, особи та паралельно з підвищенням якості судочинства в судах першої

та апеляційної інстанцій, а також довіри
суспільства до останніх; 3) наявність цілого
ряду оціночних категорій у питанні малозначності справ вимагає збалансування правових позицій за участю суддів Верховного
суду України для їх можливого обґрунтованого застосування.
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Статья посвящена исследованию вопросов ограничения права на кассационное обжалование
в хозяйственном процессе. Проведен анализ законодательства и судебной практики в этой части.
Проанализировано обеспечение доступа к правосудию при проверке хозяйственным судом кассационной инстанции законности и обоснованности судебных решений. Рассматриваются проблемы права
на кассационное обжалование в случае рассмотрения малозначимых дел в хозяйственном процессе.
Ключевые слова: хозяйственный процесс, доступ к правосудию, право на кассационное обжалование, суд кассационной инстанции, малозначимое дело.

The article is devoted to the study of the limitation of the right for the cassation appeal in the commercial
proceeding. The analysis of legislation and judicial practice concerning this issue is carried out. The author
analyzes ensuring of the right to access to justice connected with verification of lawfulness and rationale of
court decisions by the commercial court of the cassation instance. The article is devoted to the issue of minor
cases in the commercial proceeding.
Key words: commercial proceeding, access to justice, right for the cassation appeal, court at cassation
instance, minor case.

92

3/2019
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
УДК 346.7

Тетяна Кравченко,

аспірант кафедри цивільного права та процесу
Донецького національного університету імені Василя Стуса

ПОНЯТТЯ «ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»:
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА
У статті досліджується визначення поняття «ділова репутація суб’єктів господарювання» та
його правова природа. Проведено аналіз законодавства, наукової літератури та правозастосовної
практики щодо цього питання. Запропоновано уточнення визначення поняття «ділова репутація
суб’єктів господарювання» та виокремлено чинники, що впливають на її формування.
Ключові слова: ділова репутація суб’єктів господарювання, правова природа, гудвіл, об’єкти інтелектуальної власності, засоби комерціалізації, фактор, чинник.

Постановка проблеми. В умовах активного становлення підприємництва велике значення має підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів. Донедавна
рівень конкурентоспроможності визначався
переважно на основі належних підприємству
матеріальних активів. Однак стрімкий розвиток економіки та співпраця з іноземними
контрагентами сприяли зростанню значення у здійсненні підприємницької діяльності
нематеріальних активів, ділової репутації.
Остання є невід’ємним складником сталого
розвитку та функціонування усіх без винятку суб’єктів господарювання. Саме від її рівня залежить успішність будь-яких аспектів
діяльності господарюючого суб’єкта.
У законодавстві відсутнє визначення
поняття «ділова репутація суб’єктів господарювання». Наявні визначення поняття
«ділова репутація» у фінансовому законодавстві стосуються лише діяльності фінансових установ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням окремих аспектів
поняття ділової репутації взагалі та ділової
репутації суб’єктів господарювання зокрема займалися А.Л. Анісімов, Ю.М. Бикова,
О.М. Ерделевський, І.Ф. Коваль, І.Ю. Лучка,
М.М. Малеїна, А.О. Уразова, Л.В. Федюк,
О.В. Хортюк, О.В. Ярешко, А.В. Стародубцев
та інші. Проте у науці не сформоване узгоджене розуміння ділової репутації суб’єктів
господарювання, що зумовлює доцільність
подальшого дослідження цього поняття.
Метою дослідження є уточнення визначення поняття «ділова репутація суб’єктів
господарювання» і його правової природи.
Виклад основного матеріалу. Складність
визначення поняття ділової репутації кри© Т. Кравченко, 2019

ється в нематеріальній природі цього явища,
під яким розуміється ідеальність блага, існування його не у вигляді предмета матеріального світу, а у формі сформованої у свідомості суб’єкта приватної думки, типізованої до
рівня загальнопоширеного [1, с. 18].
Вперше термін «ділова репутація» на
законодавчому рівні закріплено у Законі
України «Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції в
підприємницькій діяльності» у редакції від
18.02.1992 [2]. У цьому Законі визначення
ділової репутації відсутнє, проте передбачені
неправомірні дії, які можуть завдати шкоди
діловій репутації суб’єкта господарювання.
Наступним нормативно-правовим актом,
в якому з’явився термін «ділова репутація»,
є Цивільний кодекс УРСР [3]. Положення
ст. 7, в яку внесені зміни 22.04.1993, закріпили право на захист ділової репутації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
на відміну від попередньої редакції Кодексу,
в якій захист гарантувався лише фізичним
особам. При цьому поняття ділової репутації
також не визначено.
Термін «ділова репутація» застосовується у Законі України «Про захист від
недобросовісної конкуренції» у редакції від
07.06.1996 [4]. Закон містить перелік правопорушень, спрямованих на неправомірне
використання ділової репутації суб’єктів господарювання. При цьому вказані правопорушення характеризуються через неправомірне
використання торговельних марок, комерційних позначень, фірмових найменувань тощо.
Як і в попередніх нормативно-правових актах,
визначення поняття «ділова репутація» у
зазначеному Законі не розкривається.
Термін «ділова репутація» вживається в Цивільному кодексі України [5], який
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закріплює право юридичної особи на недоторканність її ділової репутації (ст. 94), відносить ділову репутацію до немайнових благ
(ст. 201), визначає, що предметом договору
комерційної концесії є право на використання, зокрема, й ділової репутації (ст. 1116), а
внеском учасника, що він робить у спільну
діяльність (спільне майно), є також ділова
репутація (ст. 1133). Проте визначення ділової репутації не сформульовано.
У Господарському кодексі України [6]
термін «ділова репутація» вживається там,
де визначається договір комерційної концесії: «договір комерційної концесії передбачає
використання комплексу наданих користувачеві прав, ділової репутації і комерційного
досвіду право володільця в певному обсязі,
із зазначенням або без зазначення території
використання щодо певної сфери підприємницької діяльності» (ч. 2 ст. 366). Разом
із тим визначення поняття ділової репутації у вказаному нормативно-правовому акті
немає.
Вперше визначення поняття ділової репутації на законодавчому рівні було закріплено
в 2000 році у ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) [7].
Відповідно до чинної редакції Закону «ділова репутація – це відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність
діяльності юридичної або фізичної особи, у
тому числі керівників юридичної особи та
власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці
та професійній етиці (ст. 2). Разом із тим у
ст. 3 вказано, що цей Закон регулює відносини, що виникають під час заснування, реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації
банків. Отже, це визначення має обмежену
сферу застосування, адже стосується лише
діяльності банків. При цьому у Положенні
Правління Національного банку України
«Про порядок реєстрації та ліцензування
банків, відкриття відокремлених підрозділів», створеному на виконання Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
наголошується, що визначення Національним банком ділової репутації здійснюється в
передбачених випадках та не є визначенням
ділової репутації особи відповідно до цивільного законодавства України [8]. Не є це
визначення визначенням ділової репутації і
відповідно до господарського законодавства.
[9, c. 134].
У п. 14.1.40 ч. 1 ст. 14 Податкового кодексу України закріплено визначення гудвілу:
«гудвіл (вартість ділової репутації) – нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як
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цілісного майнового комплексу, що виникає
в результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку
товарів, послуг, нових технологій тощо» [10].
У цій нормі вартість ділової репутації прирівнюється до гудвілу. У цьому контексті
слід зазначити, що, по-перше, ділова репутація, справді, впливає на формування гудвілу,
але поряд з іншими факторами; по-друге,
неоднозначним є застосування економічної
категорії вартості до ділової репутації, яка за
своєю природою є нематеріальним благом.
Таким чином, аналіз законодавства щодо
визначення ділової репутації свідчить про
відсутність єдиного універсального визначення цього поняття; у господарському законодавстві регулюються питання використання ділової репутації, які розкриваються через
поняття об’єктів інтелектуальної власності;
податкове законодавство закріплює ділову
репутацію у зв’язку з гудвілом.
У судовій практиці під діловою репутацією розуміється «оцінка підприємницької,
громадської, професійної чи іншої діяльності
юридичних осіб, яку здійснюють такі особи
як учасники суспільних відносин» (Постанова Пленуму Верховного Суду України
«Про судову практику у справах про захист
гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»
№ 1 від 27.02.2009) [11]. Слушним у даному
випадку є зауваження І. Ю. Лучка про те, що
поняття «юридична особа» і «суб’єкт господарювання» не є тотожними [9, с. 136]. Аналіз положень ст. 55 Господарського кодексу
України [6] та ст. 80 Цивільного кодексу
України [5] свідчить, що поняття «юридична особа» є значно вужчим, ніж поняття
«суб’єкта господарювання». Тому доречним
є формулювання та закріплення у господарському законодавстві саме визначення ділової репутації суб’єктів господарювання.
Важливим
є
визначення
ділової
репутації Вищим господарським судом
України в Інформаційному листі від
28.03.2007 № 01-8/184 «Про деякі питання практики застосування господарськими
судами законодавства про інформацію», в
якому зазначено: «ділова репутація юридичної особи становить престиж її фірмового
(комерційного) найменування, торговельних
марок та інших належних їй нематеріальних
активів серед кола споживачів її товарів та
послуг» (п. 5) [12]. У цьому визначенні ділова репутація цілком обґрунтовано пов’язана
з об’єктами інтелектуальної власності, проте
важливо визначитись із характером співвідношення цих понять.
У ст. 1116 ЦК України [5] та ст. 366 ГК
України [6] розмежовується ділова репу-
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тація і об’єкти інтелектуальної власності
як складники предмета договору комерційної концесії. При чому якщо брати до уваги
буквальне тлумачення вказаних норм, то
складається враження, що право на використання об’єктів інтелектуальної власності,
комерційного досвіду передаються самі по
собі та сама по собі, окремо від них, як однорядкове поняття передається ділова репутація [13, c. 27]. Проте, з огляду на той факт, що
ділова репутація є особистим немайновим
благом, а отже, має немайновий характер та
є невіддільною від її правоволодільця, вона
не може виступати самостійним об’єктом
обороту.
Про певний зв’язок досліджуваних
понять свідчать і положення ст. 33 ГК України [6] та ст. 4 Закону України «Про захист
від недобросовісної конкуренції» [4], в яких
законодавець нерозривно пов’язує правопорушення щодо неправомірного використання певних об’єктів інтелектуальної власності
(торговельних марок (знаків для товарів та
послуг), комерційних (фірмових) найменувань, рекламних матеріалів тощо) з неправомірним використанням ділової репутації
суб’єкта господарювання.
Зв’язок ділової репутації та об’єктів
інтелектуальної власності полягає в тому,
як зазначає І. Ф. Коваль, що об’єкти інтелектуальної власності, з одного боку, є своєрідними «посередниками» в ході оцінки
продукції та діяльності суб’єкта господарювання іншими особами і, таким чином, відіграють суттєву роль у формуванні ділової
репутації. З іншого боку, вони є формами
її матеріального вираження, оскільки саме
завдяки їм ділова репутація, будучи нематеріальною, виявляється в конкурентній
боротьбі [14, c. 8]. Це, на думку вченої, дає
підстави розглядати торговельну марку,
фірмове найменування як матеріальні носії
ділової репутації суб’єкта господарювання та
предмети правопорушень, які полягають в її
неправомірному використані [14, c. 8].
З наведеною позицією слід цілком погодитися, втім зауважити некоректність використання словосполучення «матеріальні
носії ділової репутації» щодо об’єктів інтелектуальної власності, оскільки об’єкти інтелектуальної власності, зокрема торговельні
марки, комерційні (фірмові) найменування,
мають нематеріальний характер, стосовно
них виникають майнові права інтелектуальної власності. Тому за таких обставин носіями будуть безпосередньо ті предмети матеріального світу, на яких зображено торгівельну
марку та фірмове найменування (етикетка,
вивіска тощо). З огляду на це, а також беручи
до уваги той факт, що одночасно з набуттям

права на використання об’єктів інтелектуальної власності набувач отримує можливість
використовувати ділову репутацію, що належить відчужувачу, більш доцільно вважати
об’єкти інтелектуальної власності засобами,
які забезпечують комерціалізацію ділової
репутації [15, c. 52].
К. В. Можаровська [16], у свою чергу, престиж торгової марки та фірмове найменування відносить до елементів ділової репутації
юридичної особи. Тобто фактично за такого
підходу об’єкти інтелектуальної власності та
ділова репутація суб’єктів господарювання
співвідносяться як частина та ціле. Проте з
цим важко погодитися, оскільки суб’єкт господарювання може й не мати права на торговельну марку, але мати ділову репутацію та
повноцінно функціонувати. Крім того, таке
співвідношення суперечить основним засадам діалектики, адже, коли утворюється ціле,
виникає нова якість, яка не зводиться до
суми властивостей частин, проте вона визначається частинами – їх кількістю і певним
типом їхньої взаємодії [17, c. 246].
Неоднозначними є позиції С. Р. Шевчук,
яка ділову репутацію суб’єкта господарювання відносить до непатентованих об’єктів інтелектуальної власності [18], та І. Ю. Лучка,
який пропонує «поширити на ділову репутацію майнові права інтелектуальної власності» [19, c. 115], адже попри наявний зв’язок
між досліджуваними об’єктами їх не слід
ототожнювати. Про це свідчать такі відмінності правового режиму об’єктів інтелектуальної власності і ділової репутації:
1) об’єкти права інтелектуальної власності є
результатами інтелектуальної діяльності, а
ділова репутація – оцінкою підприємницької діяльності суб’єкта господарювання, його
ділових якостей, дотримання ним вимог чинного законодавства та належного виконання
договорів тощо з боку клієнтів, партнерів та
конкурентів. Тобто це різні за своєю правовою природою і формуванням (створенням)
об’єкти; 2) об’єкти права інтелектуальної
власності мають бути втіленими у певному
матеріальному носії, тоді як ділова репутація
не обов’язково прив’язана до матеріального
носія, її не можна побачити, відчути тощо;
3) об’єкти права інтелектуальної власності
мають бути віддільними від свого творця,
а також придатними для сприйняття і відтворення іншою особою, натомість ділова
репутація суб’єкта господарювання не може
бути сприйнята, відтворена та відділена від
суб’єкта господарювання; 4) на відміну від
ділової репутації суб’єктів господарювання, деякі об’єкти інтелектуальної власності,
зокрема об’єкти права промислової власності, набувають форми лише після відповідної
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науково-технічної експертизи, тобто після їх
відповідної кваліфікації.
Вищевикладене свідчить, що ділова репутація суб’єктів господарювання та об’єкти
інтелектуальної власності є самостійними
категоріями, які не слід ототожнювати. При
цьому між ними існує тісний зв’язок, який
полягає в тому, що об’єкти інтелектуальної власності є засобами, які забезпечують
комерціалізацію ділової репутації суб’єктів
господарювання шляхом вираження останньої в процесі здійснення її володільцем господарської діяльності.
Питання визначення поняття «ділова
репутація суб’єктів господарювання» неодноразово ставало предметом дослідження
науковців. Так, у юридичній літературі ділова
репутація розглядається: разом з об’єктами
виключних прав, спрямованих на індивідуалізацію особи, її товарів, робіт, послуг; у
складі підприємства як майнового комплексу; як елемент правоздатності; як соціальне
благо, яке охороняється правом, як охоронюваний законом інтерес; як суб’єктивне право
[20, c. 254] та як особисте немайнове право.
Зважаючи на багатогранність підходів, правильним видається конструювати
визначення ділової репутації суб’єктів господарювання, спираючись на те, як вона
об’єктивується в реальності, які юридичні
факти її породжують [21, c. 109].
Так, І. Ф. Коваль стверджує, що ділова
репутація і право на неї виникають одночасно з моменту створення суб’єкта господарювання. При цьому дослідниця звертає
увагу на той факт, що рівень ділової репутації суб’єктів господарювання в момент їх
створення не є однаковим та незмінним для
всіх [13, c. 8]. У цьому зв’язку слід враховувати, що цивільна правоздатність господарюючого суб’єкта виникає з моменту його
державної реєстрації (ч. 1 ст. 58 ГК України
[6], ч. 1 ст. 89 ЦК України [5], п. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ
«Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та громадських
формувань»). До моменту державної реєстрації юридичної особи вона не здатна
здійснювати будь-яку законну господарську діяльність, а споживачі та контрагенти
не можуть оцінити не тільки безпосередню
діяльність господарюючого суб’єкта, а й його
ділову репутацію. Таким чином ділова репутація виникає з моменту створення самого
суб’єкта господарювання, а саме з моменту
внесення реєстраційного запису до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому саме з цього моменту суб’єкт
має право здійснювати будь-які операції, у
тому числі з діловою репутацією.
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Визначаючи поняття ділової репутації
слід погодитися з К. В. Можаровською в
тому, що це «поняття багатогранне і складне,
всі його компоненти в комплексі забезпечують адекватне враження про фірму та визначають позицію такого суб’єкта на відповідному ринку» [16, c. 64-65]. Так, дослідниця до
таких компонентів відносить: ділову репутацію працівників підприємства та керівників;
популярність і відомість підприємства; престиж торгової марки; фірмове найменування;
успішний досвід; фінансову стійкість фірми;
конкурентоспроможність на ринку; якість
та поширеність ділових зв’язків; соціальну
відповідальність фірми; високий рівень довіри серед клієнтів, контрагентів, партнерів
[16, c. 65]. Усе це вчена називає елементами
ділової репутації юридичної особи. Зарубіжний вчений Д. Балмер до свого переліку
включає також екологію, зацікавленість осіб
та їх репутацію, посилення мультидисциплінарних перспектив у контексті суміжних
досліджень [22].
В. О. Шекелета, І. С. Дмитрієва та
Н. А. Кустова компонентами ділової репутації вважають етичні норми бізнесу та соціальну відповідальність у діяльності компанії.
При цьому під «етичними» у даному випадку
розуміється весь категоріальний ряд понять,
що стосуються феномену «етичного». Адже
корпоративна етика є тим підґрунтям, фундаментом, на якому формується ділова репутація [23, c. 28]. Тобто вчені співвідносять
ділову репутацію та вказані вище об’єкти як
ціле та частину. Однак таке співвідношення
суперечить основним засадам діалектики,
адже, коли утворюється ціле, виникає нова
якість, яка не зводиться до суми властивостей частин, проте вона визначається частинами – їх кількістю і певним типом їхньої взаємодії [17, c. 246].
І. Ю. Лучка змістом ділової репутації
визначає позначення, зовнішній вигляд
виробу, ім’я товару, комерційне (фірмове)
найменування, торговельну марку (знак
для товарів та послуг), оформлення упаковки і періодичних видань, інші позначення
суб’єкта господарювання [9, c. 137]. У даному
випадку вчений співвідносить ділову репутацію та вказані об’єкти як форму та зміст.
Діалектична взаємодія між змістом і формою виявляється у тому, що зміст завжди
мусить бути оформлений, інакше його немає
[17, c. 245]. Виходячи з цього, наголошуємо
на недоречності такого співвідношення, адже
комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів та послуг) і
т. д. існують незалежно від ділової репутації; а
по-друге, ділова репутація, будучи нематеріальною, не може становити форму для речей
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матеріального світу, зокрема зовнішнього
вигляду виробу, упаковки тощо, оскільки це
суперечить принципам логіки.
Більш обґрунтованим є підхід С. В. Горіна, який до змісту ділової репутації організації включає два складника: описовий (інформаційний) та оціночний. Перший являє
собою сукупність усіх знань про організацію.
Другий пов’язаний з окремими аспектами
діяльності організації [24].
І. Ф. Коваль, конкретизуючи об’єкти
оцінки, до них відносить «якість продукції та
її конкурентоспроможність», «дотримання
суб’єктом господарювання договірної дисципліни та правил ділового етикету», «дотримання суб’єктом господарювання податкового, конкурентного та іншого законодавства,
участь у різноманітних суспільних заходах,
здійснення благодійної діяльності, спонсорства тощо» [13, c. 11-13]. Ці об’єкти є факторами, які здійснюють основний вплив на
формування ділової репутації та одночасно
визначають її рівень [13, c. 13].
З вказаною вище думкою слід цілком
погодитися в частині того, що ці об’єкти не
формують ділову репутацію суб’єктів господарювання, а лише здійснюють вплив
на її формування. Так, фактор (з лат. facere
означає «діяти, виробляти, примножувати») тлумачиться як умова, рушійна сила
будь-якого процесу, явища; чинник <…>
[25]. Синонімом цього терміна є поняття
«чинник» – умова, рушійна сила, причина
якогось процесу, що визначає його характер
[25]. Таким чином, термін «фактор» є ширшим за значенням поняттям порівняно з
терміном «чинник». На це вказують й лінгвісти, зазначаючи, що «слово чинник краще
вживати в значенні умова, причина процесу,
а слово фактор має більш широке значення,
тому його краще використовувати стосовно
особи» [26].
Разом із тим недоречним видається виокремлення вичерпного переліку чинників, які
впливають на формування ділової репутації,
адже «вклад кожного чиннику в загальний
рівень ділової репутації може варіюватися
залежно від сфери діяльності суб’єкта господарювання, економічної ситуації в країні та
інших обставин» [13, c. 13]. Крім того, кожен,
хто оцінює суб’єкта господарювання, звертає
увагу лише на ті чинники, які важливі саме
для нього. Отже, вони носять суб’єктивний
характер, адже ті характеристики, які враховуються одним суб’єктом оцінки, зовсім
можуть не братися до уваги іншим. Підтвердженням цього є рейтинги компаній, формування яких здійснюється з урахуванням
чинників, які, на думку оцінюючого суб’єкта,
є найважливішими. Так, Fortune Global 500,

яка щорічно складає рейтинг найбільших
компаній світу, враховує 7 чинників, а саме:
сукупний дохід, прибуток, активи, акціонерний капітал, динаміку доходу в розрахунку
на одну акцію за останні 10 років, сумарний
річний дохід всіх інвесторів, середньорічну
ставку сумарного доходу інвесторів за останні 10 років [27], Hay Group – 8, серед яких:
інновації, обдарованість персоналу, використання корпоративних активів, соціальна
відповідальність, якість управління, фінансова стабільність, довгострокові інвестиції та
якість продукції або послуг [28], Міжнародна асоціація IAOP – лише 5, якими є: розмір
і зростання компанії, рекомендації замовників, нагороди і сертифікати, інновації в схемі
постачання послуг замовнику і рівень корпоративної соціальної відповідальності [29].
Попри це, усі ці чинники можна розділити на п’ять груп залежно від спрямованості
діяльності суб’єкта господарювання, а саме:
економічні чинники, соціальні, екологічні,
інноваційні та чинник, пов’язаний із законністю діяльності. Так, до економічних чинників належать фінансова стабільність господарюючого суб’єкта, його статутний капітал,
сумарний дохід тощо; до соціальних чинників належать соціальна відповідальність
підприємства, якість управління, здатність
створити належні умови праці для персоналу, участь господарюючого суб’єкта в освітніх, наукових та благодійних заходах та інші;
до третьої групи чинників належить дотримання підприємством політики у сфері охорони навколишнього середовища, використання природоохоронної техніки (сонячні
панелі, фільтри та інше); четверту групу чинників становить залучення господарюючим
суб’єктом нових технологій, удосконалення
наявних механізмів та процесів виробництва
тощо; до чинників, пов’язаних із законністю
діяльності, належить дотримання господарюючим суб’єктом норм чинного законодавства у сфері господарювання, оподаткування, виробництво продукції та надання послуг
з дотриманням ДСТУ та інше. Причому одні
й ті самі чинники можуть одночасно належати до декількох груп, наприклад: дотримання
господарюючим суб’єктом правил охорони
навколишнього середовища належить як
до екологічних чинників, так і до чинників
законності, якість продукції – до чинників
законності та соціальних чинників, а використання суб’єктом господарювання природоохоронної техніки (сонячні панелі, фільтри, енергоекономічні обігрівачі тощо) – до
екологічних та інноваційних чинників і т. д.
Визначаючи поняття ділової репутації суб’єктів господарювання, слід виходити з того, що вона являє собою не оцінку
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діяльності безпосередньо, а результат оцінки, яка є процесом визначення позитивних
та негативних характеристик господарюючого суб’єкта.
Висновки
Таким чином, проведений аналіз дає підстави визначити поняття «ділова репутація
суб’єкта господарювання» як немайнове
благо, що формується в результаті оцінки
його діяльності з боку учасників відносин,
в яких бере участь суб’єкт господарювання.
На формування ділової репутації основний
вплив здійснюють економічні, соціальні,
екологічні, інноваційні чинники та чинники,
пов’язані із законністю діяльності.
Значення ділової репутації зумовлює
необхідність чіткого розуміння поняття
«ділова репутація суб’єкта господарювання» та її правової природи для забезпечення
належного правового регулювання використання, захисту та охорони ділової репутації
суб’єктів господарювання.
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В статье исследуется понятие «деловая репутация субъектов хозяйствования» и ее правовая
природа. Проведен анализ законодательства, научной литературы и правоприменительной практики по этому вопросу. Предложено уточнение определения понятия «деловая репутация субъектов
хозяйствования» и выделены факторы, влияющие на ее формирование.
Ключевые слова: деловая репутация субъектов хозяйствования, правовая природа, гудвилл,
объекты интеллектуальной собственности, средства коммерциализации, фактор, фактор.

The article investigates the concept of "business reputation of economic entities" and its legal nature. The
analysis of legislation, scientific literature and law practice on this issue was conducted. The definition of the
concept "business reputation of business entities" is proposed and the factors influencing its formation are
identified.
Key words: business reputation of business entities, legal nature, goodwill, objects of intellectual property,
means of commercialization, factor, factor.
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КОНТРОЛЬ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЯМИ
ЯК НАПРЯМ ГАРМОНІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПРАВОМ ЄС
Стаття присвячена аналізу правового режиму контролю за концентраціями в Україні та Європейському Союзі, дослідженню процесів гармонізації українського конкурентного законодавства з конкурентним правом Європейського Союзу в частині контролю за концентраціями, оцінці того, які норми
права Європейського Союзу у цій сфері уже були імплементовані, а які ще підлягають впровадженню.
Ключові слова: концентрація, контроль, Європейський Союз, гармонізація, імплементація, конкурентне законодавство, дозвіл на концентрацію.

Постановка проблеми. Принцип контролю за концентраціями є одним із основних
принципів конкурентного права Європейського Союзу (далі – ЄС), а в рамках процесу євроінтеграції, удосконалення та розвиток
правового регулювання такого контролю є
одним із напрямів гармонізації українського конкурентного законодавства з правом
ЄС. Відповідно до Угоди про Асоціацію між
Україною та ЄС Україна зобов’язалася привести національне конкурентне законодавство у відповідність до права ЄС. Термін
виконання цих зобов’язань – до 31 грудня
2018 року. У зв’язку з цим надзвичайно актуальним є дослідження того, які із зобов’язань
у сфері контролю за концентраціями були
виконані, а які аспекти українського законодавства ще потребують вдосконалення та
гармонізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню процесів наближення українського конкурентного законодавства до норм
права ЄС присвятили свої праці такі вчені:
О.О. Бакалінська, О.В. Безух, Н.М. Корчак,
І.М. Сарган, К.В. Смирнова, Г.О. Стахєєва,
Т.І. Швидка та інші. Процес наближення
українського конкурентного законодавства
до конкурентного права ЄС нині триває
і тому нові дослідження у цій сфері є дуже
важливими.
Мета статті. Метою автора в межах цього
дослідження є порівняльний аналіз поняття «концентрація» та правового режиму
контролю за концентраціями в Україні
та ЄС, визначення того, які нормативноправові акти ЄС у сфері контролю за концентраціями мають бути імплементовані
в українське конкурентне законодавство,
аналіз та оцінка того, які з вимог набли-
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ження українського конкурентного законодавства до права ЄС уже виконані, а які
з них ще підлягають реалізації.
Виклад основного матеріалу. Для аналізу цього напряму гармонізації варто перш
за все з’ясувати визначення поняття «концентрація». В українському конкурентному
законодавстві концентрацією визнається:
1) злиття суб’єктів господарювання або
приєднання одного суб’єкта господарювання
до іншого;
2) набуття безпосередньо або через
інших осіб контролю одним або кількома
суб’єктами господарювання над одним або
кількома суб’єктами господарювання чи частинами суб’єктів господарювання;
3) створення суб’єкта господарювання
двома і більше суб’єктами господарювання,
який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність,
але при цьому таке створення не призводить
до координації конкурентної поведінки між
суб’єктами господарювання;
4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи
одержання в управління часток, що забезпечує
досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків
голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання [1].
Щодо конкурентного права ЄС, то концентрацією вважається зміна контролю на
тривалій основі внаслідок:
a) злиття двох чи більше попередньо
незалежних суб’єктів господарювання або
частин суб’єктів господарювання, або
b) набуття прямого чи непрямого контролю над цілим (або частинами) суб’єктом
господарювання чи суб’єктами господарювання однією чи більше особами, які вже
© С. Савка, 2019
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здійснюють контроль над принаймні одним
іншим суб’єктом господарювання або одним
чи більше суб’єктами господарювання шляхом придбання цінних паперів за договором
або у будь-який інший спосіб [2].
З аналізу цих визначень можемо зробити
висновок, що поняття «концентрації» в законодавстві України та ЄС є досить схожими
і в основі мають набуття контролю одним
суб’єктом господарювання над іншим, що
може відбуватися різними способами, або
злиття суб’єктів господарювання.
Важливим елементом контролю за концентраціями як в Україні, так і в ЄС є надання дозволу на неї. Проте не будь-яка концентрація потребує дозволу, а лише та, яка
перевищує фінансові пороги, встановлені
законодавством. Фінансові пороги встановлюються для того, щоб конкурентне відомство здійснювало контроль лише за тими
концентраціями, які справді можуть мати
вплив на конкуренцію на задіяному ринку та
попередній аналіз яких необхідний з метою
попередження негативних наслідків, які
можуть спричинити такі концентрації.
Щодо фінансових порогів для отримання дозволу на концентрацію, то такий аспект
контролю за концентраціями в українському законодавстві зазнав змін у 2016 році. До
2016 року фінансові показники, встановлені
Законом України «Про захист економічної
конкуренції», були досить низькими, що
спричинювало поширення юрисдикції українських правил контролю на значну кількість міжнародних транзакцій за відсутності
суттєвого зв’язку безпосередніх учасників
концентрації із національним ринком. Така
ситуація критично сприймалася як науковцями та практиками, так і міжнародними
організаціями [3, с. 72]. Вирішення цієї проблеми неодноразово визнавалося одним із
найважливіших напрямів вдосконалення
українського конкурентного законодавства в
рамках наближення його до права ЄС.
З метою вирішення цієї проблеми 26 січня 2016 року до Закону України «Про захист
економічної конкуренції» були внесені зміни
щодо підвищення фінансових порогів отримання дозволу на концентрацію [4]. Таким
чином, з початку 2016 року і дотепер отримання попереднього дозволу Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ) потребують концентрації, якщо:
1) сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю,
за останній фінансовий рік, у тому числі за
кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, при цьому вартість
(сукупна вартість) активів або обсяг (сукуп-

ний обсяг) реалізації товарів в Україні не
менш як у двох учасників концентрації, з
урахуванням відносин контролю, перевищує
суму, еквівалентну 4 мільйонам євро у кожного; або
2) сукупна вартість активів або сукупний
обсяг реалізації товарів в Україні суб’єкта
господарювання, щодо якого набувається
контроль, або суб’єкта, активи, частки (акції,
паї) якого набуваються у власність чи одержуються в управління і користування, або
хоча б одного із засновників створюваного
суб’єкта господарювання, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік
перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам
євро, і при цьому обсяг реалізації товарів
хоча б одного іншого учасника концентрації,
з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном,
перевищує суму, еквівалентну 150 мільйонам євро [1].
Такі законодавчі зміни дали необхідний
результат, про що можна зробити висновок
зі статистики діяльності Антимонопольного
комітету України в цій сфері. Кількість розглянутих АМКУ заяв про надання дозволу
на концентрацію із 774 заяв у 2015 році зменшилася до 547 у 2016 році [5, с. 196].
З метою впровадження практик контролю за концентраціями, які діють у ЄС,
деякі зміни були внесені і у правові норми,
які регулюють процедуру розгляду заяв про
надання дозволу АМКУ на концентрації.
Перш ніж проаналізувати, які зміни були
внесені, варто зазначити, що процедури розгляду заяв про надання дозволу на концентрацію в Україні та ЄС є досить схожими та
складаються з таких етапів:
– попередній розгляд заяви для визначення, чи концентрація між суб’єктами господарювання може спричинити негативні
наслідки для конкуренції на задіяному ринку, винесення відповідного рішення та за
необхідності;
– порушення справи про концентрацію,
збір та детальний аналіз інформації, необхідної для прийняття рішення про надання
дозволу чи заборону концентрації, прийняття відповідного рішення із чітким поясненням причин та за необхідності покладенням зобов’язань на учасників концентрації
[6, с. 78–79].
Недоліком правового регулювання такої
процедури до 2016 року було те, що українське конкурентне законодавство не передбачало можливості розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію за спрощеною
процедурою, яка часто застосовується у ЄС
та зменшує обсяг інформації, необхідної для
подання до конкурентного відомства. Однак
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така процедура була впроваджена і нині
АМКУ розглядає заяву за спрощеною процедурою, якщо:
– лише один учасник концентрації здійснює діяльність на території України, або
– сукупна частка учасників концентрації
на одному і тому самому товарному ринку не
перевищує 15 відсотків, або
– частки або сукупні частки учасників
концентрації не перевищують 20 відсотків
на товарних ринках, на яких реалізується
продукція, без придбання або реалізації якої
господарська діяльність будь-якого іншого
учасника концентрації є неможливою [1].
Важливим напрямом наближення українського конкурентного законодавства до
права ЄС у сфері контролю за концентраціями є також зменшення обсягу інформації, що
подається в АМКУ, яка не є необхідною для
оцінки впливу концентрації на конкуренцію
в Україні. 19 серпня 2016 р. набула чинності нова редакція «Положення про порядок
подання заяв до Антимонопольного комітету
України про попереднє отримання дозволу
на концентрацію суб’єктів господарювання»
(далі – Положення про концентрацію), яким
було зменшено обсяг запитуваної інформації
та кількість документів, що були нерелевантними для розгляду заяви, визначено обсяг
запитуваної інформації та документів для
розгляду заяви за спрощеною процедурою;
змінено підхід до економічного обґрунтування, яке надається в рамках розгляду заяви за
загальною процедурою. На додаток, імплементуючи практику Європейської Комісії в
процесі розгляду заяв про надання дозволу
на концентрацію, було впроваджено процедуру консультації за клопотанням учасників
концентрацій [7]. Такі консультації можуть
проводитися працівниками АМКУ щодо
інформації та документів, які є необхідними
для розгляду відповідної заяви, зокрема для
розгляду за спрощеною процедурою протягом строку, а також щодо виправлення можливих недоліків у поданій заяві.
Ведучи мову про конкретні акти права
ЄС, які підлягають імплементації відповідно
до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС,
у сфері контролю за концентраціями це –
Регламент Ради (ЄС) № 139/2004 від 20 січня 2004 року про контроль за концентрацією між підприємствами (далі – Регламент
№ 139/2004), а зокрема, деякі його статті:
статті 1, 5 (1), 5 (2), 20). Стаття 1 Регламенту
№ 139/2004 визначає фінансові показники,
перевищення яких зумовлює необхідність
отримання попереднього дозволу ЄК на здійснення концентрації. Зміни до Закону України «Про захист економічної конкуренції»
щодо підвищення фінансових показників
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учасників концентрації вже були внесені у
2016 році, як це було описано вище.
Щодо частин 1 та 2 статті 5 Регламенту
№ 139/2004, які також підлягають імплементації, то вони стосуються розрахунку такого
фінансового показника, як обсяг реалізації
товарів учасників концентрації. Ця норма
передбачає таку особливість: коли концентрація полягає у придбанні частин незалежно
від наявності у них статусу юридичної особи,
одного або більше суб’єктів господарювання,
до уваги стосовно продавця або продавців
береться виключно оборот, пов’язаний із тими
частинами, які є предметом концентрації [2].
Йдеться про те, щоб у разі придбання частки у статутному капіталі окремого суб’єкта
господарювання, набуття контролю над окремим суб’єктом господарювання або придбання бізнесу потрібно враховувати лише фінансові показники такого бізнесу або окремого
суб’єкта господарювання, контроль над яким
набувається, та не враховувати фінансові
показники продавця. Такий підхід є досить
раціональним та обґрунтованим, оскільки у
разі його застосування враховується те, що
продавець відчужує частину свого бізнесу і не
матиме вплив на нього у майбутньому, а аналіз концентрації необхідний у розрізі діяльності покупця та об’єкта придбання.
Завдання щодо визначення механізму обчислення показників учасників концентрації та внесення відповідних змін до
Закону України «Про захист економічної
конкуренції» та Положення про концентрацію мало бути виконане АМКУ до 31 грудня
2018 року [8]. Наразі можемо стверджувати,
що це завдання ще не було виконано, оскільки відповідні зміни не були внесені до відповідних законодавчих актів. Водночас варто
відзначити, що АМКУ вже почав роботу у
цьому напрямі і 4 грудня 2018 року опублікував проект змін до Положення про концентрацію, який передбачає виключення продавця з розрахунку фінансових показників
учасників концентрації для окремих видів
концентрацій [9]. До 2 січня 2019 року цей
проект перебував на стадії публічного обговорення, а нині перебуває на опрацюванні в
АМКУ, тому остаточно оцінити, наскільки
було виконано завдання з імплементації відповідного акта ЄС та як це вплине на механізм контролю за концентраціями в Україні,
можна буде лише після внесення відповідних
змін до законодавства.
Щодо статті 20 Регламенту № 139/2004,
яка також підлягає імплементації в українське конкурентне законодавство, вона стосується опублікування ЄК прийнятих рішень
щодо концентрацій. З метою виконання
вимог Угоди про Асоціацію у цій частині у

3/2019
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
2015 році були внесені зміни до законодавства про захист економічної конкуренції,
якими АМКУ було зобов’язано оприлюднювати свої рішення на офіційному веб-сайті
АМКУ протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення [10].
Окремо варто звернути увагу на те, що
АМКУ здійснює активну діяльність із впровадження рекомендаційних актів ЄК у сфері конкурентного права. Як приклад можна
навести Рекомендаційні роз’яснення АМКУ
«Щодо оцінки горизонтальних концентрацій», які АМКУ затвердив 27.12.2016, що
дублюють положення «Керівних настанов
ЄК оцінки горизонтальних концентрацій за
Регламентом Ради щодо контролю за концентраціями між підприємствами» № 2004/C
31/03. Цим актом АМКУ визначено особливості оцінки АМКУ горизонтальних
концентрацій та їх впливу на конкуренцію.
АМКУ затвердив подібні рекомендаційні
роз’яснення і щодо оцінки негоризонтальних
концентрацій у березні 2018 року.
Попри активне впровадження практик
та принципів ЄС, деякі аспекти правового
регулювання контролю за концентраціями в
українському конкурентному законодавстві
все ще мають прогалини та потребують вдосконалення. Зокрема, Г.О. Стахєєва вказує на
певні недоліки процедури отримання попередніх висновків про можливість надання
дозволу на концентрацію. Стаття 29 Закону
України «Про захист економічної конкуренції» передбачає, що органи АМКУ надають
суб’єктам господарювання попередні висновки стосовно концентрації на підставі заяви
про надання попередніх висновків та доданої
до неї інформації. Однак ця процедура є неефективною з таких причин:
1)для отримання попередніх висновків
учасники концентрації мають підготувати і надати АМКУ у повному обсязі всю ту
інформацію та документи, що і для звичайного розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію;
2)майже не відрізняються строки і розмір плати у процедурі надання попередніх
висновків від процедури надання дозволу на
концентрацію;
3)отримання попередніх висновків не
звільняє від обов’язку звернутися до АМКУ
із заявою про надання дозволу на концентрацію. Таким чином, це тільки ускладнює роботу АМКУ, оскільки заявлена концентрація
має розглядатися двічі [6, с. 14–175].
У цьому питанні корисно було би звернути увагу на досвід ЄС у процедурі надання
попередніх висновків. Ця процедура у ЄС
застосовується для констатування юридичного факту, а саме звільнення від необхід-

ності отримання дозволу. Якщо Європейська
Комісія надає попередній висновок щодо
того, що концентрація не матиме негативних наслідків, то учасники звільняються від
обов’язку вдруге подавати заяву про отримання дозволу на концентрацію.
Іншим аспектом українського законодавства про захист економічної конкуренції, на який варто звернути увагу, є правове
регулювання положень про заборону конкуренції (“non-compete clauses”), що суттєво
відрізняється від права ЄС. Такі положення
зазвичай є необхідними умовами транзакційних договорів і, як правило, передбачають
обмеження можливості конкурувати на певному ринку протягом певного періоду часу.
Згідно з українським законодавством, укладення договору з такими умовами підпадає
під визначення антиконкурентних узгоджених дій, на які потрібно отримувати окремий
дозвіл [6, с. 149–150]. Водночас отримання
дозволу на концентрацію та на узгоджені
дії – це дві різні процедури, які вимагають
дотримання учасниками різних законодавчих вимог, зокрема, підготовки окремих заяв
про надання дозволу на концентрацію та на
узгоджені дії, сплати окремого збору та різної процедури розгляду.
У праві ЄС рішення Європейської Комісії
про те, що концентрація є сумісною із конкуренцією на внутрішньому ринку ЄС, розглядається як таке, що включає в себе дозвіл на
застосування положення про заборону конкуренції. Положення про заборону конкуренції, яке безпосередньо стосується концентрації та є необхідним для її здійснення, має
бути проаналізоване разом з іншими аспектами заявленої концентрації та включено до
відповідного рішення ЄК про схвалення або
заборону концентрації [11]. Безсумнівно,
конкурентне законодавство України потребує внесення змін та доповнень у частині
правового регулювання положень про заборону конкуренції з урахуванням досвіду ЄС.
Висновки
Під час дослідження нормативно-правових положень щодо контролю за концентраціями у законодавстві України про захист
економічної конкуренції та праві ЄС було
з’ясовано, що визначення «концентрації» та
правові режими контролю за концентраціями є досить схожими. У цій сфері вже було
здійснено низку змін з метою наближення до
конкурентного права ЄС, зокрема:
1)підвищено фінансові пороги отримання дозволу на концентрацію;
2)запроваджено спрощену процедуру
розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію;
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3)зменшено обсяг інформації, що подається в АМКУ, яка не є необхідною для оцінки впливу концентрації на конкуренцію в
Україні;
4) впроваджено процедури консультації за клопотанням учасників концентрації,
покладення на АМКУ обов’язку публікації
своїх рішень у 10-денний строк.
Крім того, АМКУ здійснює активну
діяльність з впровадження рекомендаційних
актів ЄК у сфері конкурентного права.
Завданням, встановленим Угодою про
Асоціацію між Україною та Європейським
Союзом, яке ще не було виконане, є визначення механізму обчислення показників
учасників концентрації шляхом імплементації норм статті 5 Регламенту № 139/2004.
Наразі проект внесення змін, спрямованих
на виконання цього завдання, перебуває на
опрацюванні в АМКУ.
До аспектів правового режиму контролю за концентраціями в українському конкурентному законодавстві, які все ще мають
прогалини та потребують наближення до
права ЄС, також відносяться процедура отримання попередніх висновків про можливість
надання дозволу на концентрацію (зокрема, у
частині обов’язку двічі звертатися до АМКУ
із заявою про надання дозволу на концентрацію) та правове регулювання положень
про обмеження конкуренції (таке обмеження
має аналізуватися в комплексі з відповідною
концентрацією та не потребувати отримання
окремого дозволу на узгоджені дії).
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Статья посвящена анализу правового режима контроля за концентрациями в Украине и Европейском
Союзе, исследованию процессов гармонизации украинского конкурентного законодательства с конкурентным правом Европейского Союза в части контроля за концентрациями, оценке того, какие нормы права
Европейского Союза в данной сфере уже были имплементированы, а какие еще подлежат внедрению.
Ключевые слова: концентрация, контроль, Европейский Союз, гармонизация, имплементация, конкурентное законодательство, разрешение на концентрацию.

The article is devoted to the analysis of the legal regime of merger control in Ukraine and the European
Union, the study of the processes of harmonization of Ukrainian competition legislation with the competition
law of European Union in terms of merger control, the summarizing which provisions of European Union law
have already been implemented and which are still to be introduced.
Key words: concentration, control, European Union, harmonization, implementation, competition
legislation, merger approval.
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КОНТРОЛЬ ОСОБИСТОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ
ПРАЦІВНИКА РОБОТОДАВЦЕМ:
ВИРОБНИЧА НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ПОРУШЕННЯ
СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ
ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
У статті порушуються актуальні для сучасного трудового законодавства питання, які пов’язані
з можливістю порушення роботодавцем права працівника на таємницю листування, телефонних
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Авторами проаналізована практика Європейського
суду з прав людини та зроблені висновки про те, що з метою забезпечення балансу інтересів роботодавця та працівника доцільно розглядати здійснення аудіо- та/або відеоспостереження за робочим
місцем працівника, право доступу до інформації робітника у випадках, передбачених у законодавстві, як істотні умови праці, про які до початку роботи за укладеним трудовим договором власник
або уповноважений ним орган зобов’язаний проінформувати працівника під розписку.
Ключові слова: роботодавець, працівник, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; істотні умови праці, трудовий договір.

Постановка проблеми. У сучасному
інформаційному суспільстві роботодавці все
частіше стикаються з проблемою забезпечення ефективності та продуктивності праці
своїх працівників. Соціальні мережі, стрічки
новин в Інтернеті, витрачання часу на спілкування з рідними та друзями в додатках Viber,
Telegram, Skype тощо – все це відволікає працівників від виконання трудових обов’язків.
ТОВ «Headhunter», що є інтернет-рекрутинговою компанією, провело опитування серед
осіб різних вікових, професійних та майнових груп, 95 % з яких на своєму робочому
місці постійно працюють за комп’ютером.
Результати опитування показали, що під час
виконання своїх трудових обов’язків 32 %
респондентів в середньому 15-30 хвилин на
день, а 30 % – від 30 до 60 хвилин на день
витрачають на інтернет-спілкування, що не
пов’язане з трудовою функцією [1].
Сторонньому спостерігачу може здаватися, що це не є складною проблемою. З іншого боку, зрозумілим є те, що роботодавець
зацікавлений в отриманні сумлінної, кваліфікованої та високопродуктивної роботи від
працівника, який не повинен, на його думку,
витрачати робочий час, що він оплачує, на
© І. Вєтухова, В. Капліна, 2019

зайве спілкування. Саме тому роботодавці намагаються запроваджувати механізми
контролю використання працівниками свого
робочого часу. Іноді такі механізми межують
з порушенням конституційних прав працівників, зокрема права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та
іншої кореспонденції. Таке право закріплене
ст. 31 Конституції України [2], ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що ратифікована Україною
17 липня 1997 р. (далі – КЗПЛ) [3]. Проте
серед науковців та практичних працівників відсутня єдність у поглядах на питання
про законність запровадження механізмів
«тотального» контролю особистого спілкування працівників з боку роботодавців під
час перебування перших на роботі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Право на повагу кореспонденції
неодноразово ставало предметом дослідження вчених різних галузей права:
конституційного, кримінального, кримінального процесуального, міжнародного,
цивільного тощо. Серед вітчизняних науковців варто звернутися до доробку таких
науковців, як О.А. Білічак (O.A. Bilichak),
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Д.В. Бушков (D.V. Bushkov), Т.І. Дудаш
(T.I. Dudash), В.І. Манукян (V.I. Manukian),
Д. Б. Сергеєва (D.B. Serheieva), Д.В. Сімонович (D.V. Simonovych), І.Р. Смолькова
(I.R.Smolkova),Н.В.Устименко(N.V.Ustymenko),
О.О. Фат’янов (O.O. Fat’ianov), Ж.В. Чевичалова (Zh.V. Chevychalova), С.В. Шевчук
(S.V. Shevchuk) та інші. Окремі проблеми були предметом дослідження зарубіжних вчених: Б. Рейні (B. Rainey), Е. Вікс
(E. Wicks), К. Оуві (C. Ovey), Д. Харріс
(D. Harris), М. О'Бойл (M. O'Boyle) та
інших. Питання порушення роботодавцями ст. 8 КЗПЛ розглядались О. Попазовою
(O. Popazova) та Д. Мельником (D. Melnyk).
Разом із тим слід зазначити, що згадані
вище проблеми не були предметом аналізу
фахівців з трудового права, що забезпечило
б комплексність дослідження та фокусування на специфічних проблемах, притаманних
саме цій галузі права.
Метою статті є розгляд проблеми забезпечення права працівника на недоторканність особистої кореспонденції в аспекті
чинного трудового законодавства та в контексті практики Європейського суду з прав
людини (далі – ЄСПЛ).
Виклад основного матеріалу. Як відомо,
у разі порушення прав і свобод людини після використання всіх національних способів юридичного захисту кожен громадянин
має право звернутись до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних
органів міжнародних організацій, членом
або учасником яких є Україна (ст. 55 Конституції України). Однією з таких установ є
Європейський суд з прав людини. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди застосовують під час розгляду справ Конвенцію та
практику ЄСПЛ як джерело права [4].
Статтею 8 КЗПЛ передбачено, що «кожен
має право на повагу до свого приватного і
сімейного життя, до свого житла і кореспонденції».
Справи щодо правомірності перевірки
роботодавцем телефонних дзвінків працівників, текстів листів їхньої електронної
пошти та використання Інтернет-мережі в
особистих цілях, що свідчить про порушення
конвенційного права, вже неодноразово ставали предметом розгляду ЄСПЛ.
У контексті усвідомлення положень
ст. 8 КЗПЛ великого значення, перш за все,
набуває тлумачення терміна «кореспонденція», адже від відповіді на питання про правовий зміст цього поняття залежить можливість особи отримати захист від ЄСПЛ.
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За багаторічну практику розгляду справ, у
яких ЄСПЛ здійснював тлумачення цього
терміна, його наповнення поступово змінювалось. Так, якщо у рішенні «Голдер проти
Об’єднаного Королівства» («Golder v. the
UK» від 21.02.1975) [5] до «кореспонденції»
ЄСПЛ відносив лише «письмову кореспонденцію», то в рішенні «Класс та інші проти
ФРН» («Klass and others v. Germany» від
06.09.1978) [6] ЄСПЛ значно розширив
розуміння поняття «кореспонденція» за
рахунок включення до нього ще й телефонних розмов. У рішенні ж «Мелоун проти
Об’єднаного Королівства» («Malone v. The
UK» від 02.08.1984) [7] до кореспонденції
було віднесено також дати розмов, їх тривалість та номери абонентів. Тобто із часом
позиція ЄСПЛ значно еволюціонувала, та,
окрім паперового листування, до поняття
«кореспонденція» ЄСПЛ став відносити
також телефонні розмови (включаючи дату
розмови, тривалість та номера абонентів);
електронні повідомлення (e-mails); результати запитів в Інтернеті та персональні дані.
Звернемося до рішень ЄСПЛ, в яких Суд
розглянув скарги заявників, котрі наполягали на порушенні свого фундаментального
права на таємницю кореспонденції, передбаченого ст. 8 КЗПЛ.
Перша справа – «Копленд проти Сполученого Королівства» («Copland v. the
UK» від 03.07.2007) [8]. У цій справі ЄСПЛ
визнав порушення ст. 8 КЗПЛ та підтвердив
втручання у приватне життя заявниці шляхом перевірки її електронних листів, прослуховування телефонних дзвінків та аналізу
запитів в Інтернеті. До такого висновку дійшов ЄСПЛ, мотивуючи це тим, що заявниця
не була попереджена роботодавцем про можливість перевірки її персональних даних та
втручання у її приватне життя. Крім цього,
локальні акти коледжу, де працювала заявниця, не містили будь-яких положень, що
передбачали можливість керівництва втручатися в таємницю листування своїх працівників.
Інша справа – «Барбулеску проти Румунії» («Barbulescu v. Romania» від 12.01.2016)
[9] являє собою приклад, коли правова позиція ЄСПЛ змінювалася. Зокрема, заявник
використовував Інтернет-додаток «Yahoo
Messenger» задля приватного листування з
братом та дружиною, хоча за правилами внутрішнього трудового розпорядку мав його
використовувати виключно для спілкування
з покупцями. Це стало підставою звільнення
заявника з роботи. Він оскаржив таке рішення, посилаючись на порушення ст. 8 КЗПЛ,
але ЄСПЛ, як і румунські суди, визнав поведінку працівника неправомірною, враховую-
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чи те, що роботодавець повідомив працівника
про заборону використання комп’ютерів, сканерів, факсів та інших приладів у особистих
цілях. На підтвердження законності рішення
роботодавця ЄСПЛ наголошує на тому, що
роботодавець перевіряв тільки листування
працівника в додатку «Yahoo Messenger», а
інші документи та листи працівника, які знаходились на тому ж комп’ютері, залишились
без перевірки. Крім цього, заявник не зміг
вмотивовано пояснити причини порушення
ним правил трудового розпорядку. Отже,
у цій справі ЄСПЛ не вбачив порушення
ст. 8 КЗПЛ та не підтвердив протизаконність
втручання роботодавця в приватне листування заявника.
Водночас суддя ЄСПЛ від Португалії
Пауло Пінто де Альбукерке висловив свою
особливу думку по цій справі, частково не
погодившись із рішенням своєї палати. Він
зазначив, що працівники не залишають
своє право на таємницю приватного життя та захист персональних даних кожного ранку перед дверима своєї роботи. Нові
технології полегшують змогу контролю за
приватним життям працівника з боку роботодавця та ускладнюють працівнику можливість виявити цей контроль, і ця проблема
поглиблюється природною нерівністю між
працівником та роботодавцем. Правомірний підхід до використання Інтернету на
робочому місці має гарантуватись прозорою
внутрішньою нормативною базою, послідовною політикою запровадження та стратегією
сумірного застосування з боку роботодавця
[9; 10, c. 482].
Спірність висловленої позиції призвела до того, що зазначена справа 5 вересня
2017 р. була розглянута Великою палатою
ЄСПЛ, яка й прийняла остаточне рішення по
справі «Барбулеску проти Румунії». У ньому судді Великої палати зазначили, що Суд
вбачає порушення роботодавцем права на
приватне життя та незаконність звільнення пана Барбулеску. ЄСПЛ погодився, що
працедавці можуть звільняти працівників
через використання у власних цілях робочої пошти, проте роботодавці повинні мати
підстави для таких перевірок. Серед іншого
ЄСПЛ зауважив, що держави повинні забезпечувати адекватні й належні гарантії від
зловживань у тому разі, якщо працедавець
вживає заходів для перегляду листування
працівника. Суд відзначив критерій, який
має застосовувати національна влада під час
оцінки того, чи було вжито заходів, що були
пропорційними меті, яка переслідувалася, а
також чи був працівник захищений від свавілля. Зокрема, влада мала встановити, чи
був працівник повідомлений про можливість

роботодавця перевіряти його кореспонденцію або електронне листування та про застосування таких заходів [11, с. 160-161].
На увагу також заслуговує рішення
ЄСПЛ у справі «Ліберт проти Франції»
(Libert v. France від 22.02.2018) [12]. У цьому рішенні працівника Еріка Лімберта було
відсторонено від виконання трудових
обов’язків після перевірки роботодавцем
його комп’ютера, в якому були знайдені
файли з порнографією. Французьке трудове
законодавство забезпечує конфіденційність
електронних документів працівника, якщо
вони належним чином позначені як приватні, проте дозволяє їх відкрити в присутності
працівника або за умови, що він був повідомлений про це заздалегідь. У справі «Ліберт
проти Франції» ЄСПЛ погодився з рішеннями французьких судів про те, що файли не
були належним чином позначені як приватні, хоча і були позначені як особисті. Окрім
цього, Суд наголосив на тому, що заявник
порушив професійний етичний кодекс, який
розроблений на місці роботи працівника
(SNCF – французька залізниця) та відповідні внутрішні принципи роботи.
Проаналізувавши рішення ЄСПЛ, звернемося до вітчизняного законодавства. Його
аналіз дає нам підстави стверджувати, що,
незважаючи на закріплення на конституційному рівні гарантії права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної
та іншої кореспонденції (ст. 31 Конституції
України), в нормах трудового законодавства
відсутня регламентація можливостей роботодавця прослуховувати розмови, перевіряти
листи працівників, обмежити право працівника на доступ до Інтернету у власних цілях,
соціальних мереж та програм для онлайн
спілкування та в інший спосіб обмежувати
право на приватне спілкування. Вважаємо,
що відсутність нормативного регулювання з
боку законодавця в цьому питанні може привести до закріплення на рівні локальних нормативно-правових актів або інших внутрішніх актів підприємств, установ чи організацій
певного контролю з боку роботодавця за
працівником без його відома, що створить
небезпеку порушення його фундаментального конституційного права.
З метою посилення гарантій захисту права працівника на повагу до приватного життя та таємницю кореспонденції, приведення
трудового законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів та практики
Європейського суду з прав людини 14 лютого
2018 р. народним депутатом В. Ю. Мисиком
до Верховної Ради України був внесений проект Закону «Про внесення змін до Кодексу
законів про працю України (щодо посилення
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гарантій права працівника на приватність
та таємницю кореспонденції)» (реєстраційний № 8037) [13]. Законопроект передбачає
доповнення норм Кодексу законів про працю України статтею 22, що встановлювала б
гарантії працівника на повагу до приватного
життя та таємницю кореспонденції; зокрема, пропонується дозволити роботодавцям
контролювати роботу працівників за допомогою відео- та аудіоспостереження лише
у випадках, якщо у місцях, де здійснюється
таке спостереження, розміщені попереджувальні таблички «Увага! Ведеться відеоспостереження», «Увага! Ведеться аудіозапис»
або «Увага! Ведеться відеоспостереження та
аудіозапис». Крім того, запропоновано надати підприємствам, установам, організаціям
чи уповноваженим ним органам або фізичним особам, які використовують найману
працю, право доступу до інформації працівника (телефонних розмов, електронних листів, спілкування за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями, здійснених
за допомогою робочих засобів зв’язку, інформації про використання мережі Інтернет працівником, персональних даних, збережених
на робочій комп’ютерній техніці) виключно
за умови попереднього письмового повідомлення працівника (під розписку) про форми та межі обмеження таємниці кореспонденції (п. 6 ст. 22). Особливу увагу необхідно
акцентувати на тому, що положення законопроекту базуються на міжнародних стандартах, котрі сформульовано у правових позиціях ЄСПЛ на підставі тлумачення положень
ст. 8 КЗПЛ. Зважаючи на складність процедури прийняття Верховною Радою розроблених проектів Законів України, вважаємо, що
проаналізована практика ЄСПЛ та підходи
розробників законопроекту № 8037 можуть
вже зараз бути орієнтиром у правовідносинах між роботодавцями та працівниками.
Важливим є також і те, що у ст. 21 проекту
ТК України (№ 1568, переробл. 20.05.2015)
(далі проект – ТК) вперше закріплене право
працівника на повагу до його гідності і честі, конфіденційність особистої інформації та
їх захист. Вважаємо, що зазначеному праву
має кореспондувати обов’язок роботодавця
або уповноваженого ним органу поважати
гідність і честь працівника. Необхідно також
звернути увагу на те, що вперше у ст. 25 проекту ТК серед основних обов’язків роботодавця передбачений обов’язок поваги честі,
гідності та інших особистих прав працівника. Вважаємо, що невиконання зазначеного
обов’язку є порушенням суб’єктивного права працівника, котре має бути захищеним
передбаченими законом способами [14].
Отже, зазначимо, що прийняття вказано-
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го законопроекту щодо посилення гарантій
права працівника на приватність та таємницю кореспонденції буде спрямоване на
захист трудових прав найманих працівників.
Висновки
Проведене дослідження дає підстави зробити такі висновки. Право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної
та іншої кореспонденції є фундаментальним
конституційним правом людини. На наше
переконання, з метою забезпечення балансу
інтересів роботодавця та працівника доцільно
розглядати здійснення аудіо- та/або відеоспостереження за робочим місцем працівника, право доступу до інформації робітника у
випадках, передбачених у законодавстві, як
істотні умови праці. Відомо, що перелік істотних умов праці, передбачених у ч. 3 ст. 32 КЗпП
України, не є вичерпним і може доповнюватися стосовно кожного конкретного випадку.
Про такі істотні умови праці до початку роботи за укладеним трудовим договором, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 29 Кодексу законів про
працю України, власник або уповноважений
ним орган зобов’язаний проінформувати працівника під розписку. У разі зміни істотних
умов праці, відповідно до ч. 3 та 4 ст. 32 КЗпП,
«працівник має бути попереджений не пізніше ніж за два місяці. Якщо колишні істотні
умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в
нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП» [15].
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В статье поднимаются актуальные для современного трудового законодательства вопросы,
которые связаны с возможностью нарушить работодателем права работника на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Авторами проанализирована
практика Европейского суда по правам человека и сделаны выводы о том, что с целью обеспечить
баланс интересов работодателя и работника целесообразно рассматривать проведение аудиои/или видеосъемки рабочего места работника, право доступа к информации работника в случаях,
предусмотренных в законодательстве, как существенные условия труда, о которых до начала работы по заключенному трудовому договору собственник или уполномоченный им орган обязан проинформировать работника под расписку.
Ключевые слова: работодатель, работник, право на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции; существенные условия труда, трудовой договор.

Article deals with the actual questions for modern labor law, which are connected with the possibility of
breach by the employer the right of the employee to respect the secrecy of correspondence, telephone calls,
telegraph and other correspondence. Authors analyze the ways of controlling by the employers the fulfillment
of their employees' duties, including telephone conversations, e-mails and computer files on the base of the
practice of the European Court on Human Rights, considering that the mentioned above methods correlate
with the scope of Article 8 of the European Convention on Human Rights. Moreover, the precedents of the
European Court on Human Rights can be used as a basis for the creation and passing by the legislator the
rules that would overcome the emerging conflict. The authors are also studying the current state of Ukrainian
legislation on the issue under study and proposing the actual solution to the problem, considering the right of
the employee to respect the secrecy of correspondence, telephone calls, telegraph and other correspondence as
a fundamental constitutional right. Authors make a conclusion that audio- or/and video recording the working place of the employee by the employer can be considered as an essential working conditions about which
employee must be informed in written form by the owner or authorized body.
Key words: employer, employee, right to respect the secrecy of correspondence, telephone calls, telegraph
and other correspondence, essential working conditions, employment contract.
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ВИПРОБУВАННЯ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ
НА РОБОТУ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Стаття присвячена окремим питанням реалізації прав працівників під час проходження ними
випробування для прийняття на роботу. Автор акцентує увагу на проблемних моментах реалізації права працівників під час проходження ними випробування. Зазначається, що захист трудових
прав працівників, які проходять випробування для прийняття на роботу, потребує вдосконалення
та покращення з урахуванням зарубіжного досвіду.
Ключові слова: працівник, випробування під час прийняття на роботу, проходження випробування
для прийняття на роботу, строк випробування, результати випробування.

Постановка проблеми. У сучасних реаліях працівники все частіше стикаються з умовою трудового договору щодо проходження
випробування під час прийняття на роботу.
Роботодавці, враховуючи високий рівень
безробіття та велику чисельність найманих
працівників, майже завжди передбачають
випробування під час прийняття на роботу.
При цьому випробування досить часто проводиться з порушення чинного законодавства: воно не оплачується, встановлюються
більш триваліші його строки, аніж ті, які
встановлені законом, пропонується укладати
трудовий договір після проходження випробування тощо. На жаль, працівники, виходячи із ситуації, що склалася на ринку праці,
часто погоджуються на такі незаконні умови роботодавця, що зрештою призводить до
порушення їхніх трудових прав. Звичайно,
важко протистояти роботодавцю і фактично
вступати з ним у конфлікт на етапі виникнення трудових відносин, але працівникам
потрібно знати та розуміти зміст та правові
наслідки такої умови трудового договору.
Це дозволить забезпечити належний рівень
реалізації права на працю та проходження
випробування.
Стан дослідження. Окремі аспекти
зазначеної проблеми досліджувались на
дисертаційному рівні та у фаховій літературі, зокрема в роботах Н.Б. Болотіної,
А.В. Бикова, В.С. Венедиктова, В.Я. Гоц,
В.В. Жернакова, П.І. Жигалкіна, Н.О. Мельничук, Н.Б. Процевського, І.В. Прокопенко,
Б.С. Стичинського, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, О.М. Ярошенко та інших.
Безперечно, наукові праці названих
учених мають вагому наукову і практичну
цінність. Водночас, незважаючи на те, що в
Україні вже є значна теоретична база у сфері
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випробування під час прийняття на роботу,
однак вона потребує ще напрацювань, з огляду на проблему, що набуває загальнодержавного значення.
Метою статті є подальша теоретична розробка проблемних питань щодо випробування працівників під час прийняття на
роботу.
Виклад основного матеріалу. Укладаючи
трудовий договір, сторони можуть обумовити в ньому випробування під час прийняття
на роботу. Встановлення випробування – це
право, а не обов’язок роботодавця, тому воно
визначається угодою сторін.
Як відомо з теорії трудового права, умова
про випробування належить до так званих
додаткових (факультативних) умов трудового договору [1, с. 7]. Однак факультативна умова трудового договору може відіграти
важливу роль у працевлаштуванні кожного з
працівників.
Статті 26-28 КЗпП України регламентують порядок, строки на наслідки встановлення випробування під час прийняття на
роботу. Ст. 26 КЗпП України передбачено,
що з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, у трудовому договоріможе бути передбачена угодою
сторін умова про випробування. Така умова
повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. [2]
Випробування під час прийняття на
роботу має двосторонній характер, оскільки
в його процесі не лише роботодавець перевіряє відповідність працівника дорученій йому
роботі, а й сам працівник визначає, наскільки підходить йому робота. На цьому наголошує і Н.О. Мельничук, вказуючи, що метою
випробування для працівника є визначення,
© Л. Менів, 2019
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чи відповідає доручена робота його уподобанням [3, с. 14].
Однак в угоді про встановлення випробування домінує саме роботодавець, а у працівника залишається можливість лише прийняти таку умову й ознайомитись зі змістом
наказу. В умовах економічної кризи та суттєвого зростання безробіття у працівника не
завжди є можливість відмовитися від випробування.
Поняття терміну випробування працівників під час прийняття на роботу не передбачено чинним КЗпП України. Немає визначеня цього поняття і в проекті Трудового
кодексу України. В юридичні літературі з
трудового права науковці пропонують свої
визначення поняття випробування працівника під час прийняття на роботу. Зокрема,
Н.В. Кохан зазначає, що випробування під
час прийняття на роботу для роботодавця
проявляється у тому, що, застосувавши його
до працівника, роботодавець реалізує своє
право на підбір підходящих кадрів для виконання певної роботи. Щодо працівника, то
дана гарантія проявляється в законодавчому
обмеженні строків та кола осіб, до яких може
застосовуватись таке випробування [4, с. 14].
Н.О. Мельничук наголошує, що випробування під час прийому на роботу – це
встановлена у законодавстві й обумовлена
сторонами при укладенні трудового договору процедура, що має на меті перевірку відповідності професійних, ділових і особистих
якостей працівника роботі, що йому доручається [5, с. 14].
На думку М.Д. Ждан, випробування під
час прийняття на роботу – це фактична перевірка ділових і професійних якостей працівника, його здатності до виконання трудової
функції чи обов’язків за видом роботи, на
яку він претендує (стаття у мене у фаворитах) [6, с. 14].
Визначення випробування під час прийняття на роботу, що подані вище, можуть
претендувати на закріплення їх у проекті
Трудового кодексу України як норма-дефініція.
На наш погляд, випробування під час
прийняття на роботу є правовою формою
перевірки професійних, ділових знань,
умінь, навичок працівника щодо роботи,
яка йому доручається, а також перевіркою
працівником реальних умов праці, клімату в
трудовому колективі з метою прийняття ним
рішення щодо продовжнення чи припинення
трудових відносин.
Випробування під час прийняття на
роботу має строковий характер. Мінімальна
тривалість випробувального терміну встановлюється за угодою сторін, а максималь-

на – визначається законодавством. Так,
відповідно до ст. 27 КЗпП України строк
випробування під час прийняття на роботу,
якщо інше не встановлено законодавством
України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням
із відповідним виборним органом первинної
профспілкової організації, – шести місяців.
Строк випробування під час прийняття на
роботу працівників не може перевищувати
одного місяця.
Інші строки випробування встановлюються чинним законодавством. Так, наприклад,
відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про
державну службу» випробування під час призначення на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців [7].
Слід звернути увагу, що відповідно до
ч. 3 ст. 27 КЗпП України до строку випробування не зараховуються дні, коли працівник
фактично не працював, незалежно від причини. У цьому разі строк випробування для
працівника продовжується на кількість днів
його відсутності, однак загальна кількість
часу випробування до і після перерви не
повинна перевищувати строку випробування, передбаченого чинним законодавством.
Аналогічну позицію з цього питання висловив законодавець щодо державних службовців. Так, відповідно до ч. 5 ст. 35 Закону
України «Про державну службу», якщо державний службовець у період випробування
був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у
додатковій відпустці у зв’язку з навчанням
або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він фактично не
виконував посадові обов’язки [7].
Результати випробування під час прийняття на роботу працівника можуть бути
задовільними та незадовільними. Позитивний результат випробування виражений у
ч. 1 ст. 28 КЗпП України, де зазначається,
що коли строк випробування закінчився, а
працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування,
і наступне розірвання трудового договору
допускається лише на загальних підставах.
Додаткового наказу щодо проходження
випробувального терміну роботодавцю видавати не потрібно.
У разі незадовільного результату випробування роботодавець може запропонувати працівникові іншу роботу або звільнити
його.
Слід звернути увагу на те, що законодавством про працю чітко не визначено
порядок звільнення працівника як такого,
що не витримав випробування, та юридичні
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гарантії
у
разі
такого
звільнення.
Ч. 2 ст. 28 КЗпП вказує, що «якщо протягом
строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган
протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір, попередивши його за 3 дні».
Виходячи зі змісту ч. 2 ст. 28 Кодексу
законів про працю оцінку відповідності працівника обумовленій роботі дає власник або
уповноважений ним орган. Ця оцінка повинна бути дана до закінчення строку випробування. Аналіз чинного законодавства про
працю України дає право зробити висновок,
що загальних нормативно закріплених критеріїв оцінки результатів випробування працівника чи рекомендацій щодо проведення
такого випробування немає.
Щоб звільнення працівника, який не
пройшов випробування під час прийняття на
роботу, відповідало вимогам чинного законодавства, роботодавець повинен дотриматися таких правил: звільнити працівника до
закінчення терміну випробування; в письмовій формі попередити його за 3 дні до звільнення; в повідомленні про звільнення вказати причини, з яких працівник не пройшов
випробувальний термін.
Якщо працівник у період випробування
забажає розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, власник або уповноважений
ним орган може зажадати від працівника
дотримання правил, передбачених ст. 38 і
39 КЗпП України, зокрема попередити роботодавця про розірвання трудового договору
за 2 тижні. Вважаємо, що дотримання 2-тижневого строку попередження роботодавця
про розірвання трудового договору за ініціативою працівника, який проходить випробування, є несумірним зі строком випробування (за загальним правилом до трьох
місяців), і працівник, який випробовує свої
професійні здібності на новій роботі, поряд
із «незручним положенням» під час такого
випробування, має право хоча б на те, щоб у
скорочені строки розірвати трудовий договір
за своєю ініціативою.
Із книги 2 «Виникнення та припинення
трудових відносин» гл. 1 проекту Трудового
кодексу України [8] можна зробити висновок, що правове регулювання випробування під час прийняття на роботу порівняно
з чинним КЗпП України зазнало істотних
змін. Хоча за обсягом, за кількістю норм
майже нічого не змінилося, їх наповнення
набуло іншого змісту. Зупинимось на новелах проекту Трудового кодексу України, які,
на нашу думку, можуть істотно вплинути на
обсяг прав та обов’язків учасників трудових
правовідносин.
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У проекті Трудового кодексу передбачено чотири статті (37, 38, 39, 40), які передбачають порядок випробування під час прийняття на роботу.
Так, відповідно до статті 37 проекту Трудового кодексу України, з метою перевірки
відповідності працівника роботі, яка йому
доручається, під час прийняття на роботу
допускається погодження роботодавцем
і працівником умови про випробування.
Новелою статті є те, що умова вважається погодженою, якщо домовленість про неї
зафіксована у трудовому договорі. У разі
недосягнення домовленості про встановлення випробування роботодавець має право
відмовити працівнику у прийнятті на роботу.
На відміну від чинного КЗпП України, де
умова про випробування має бути застережена в наказі (розпорядженні), встановлення такої умови в трудовому договорі тільки
за наявності угоди між роботодавцем і працівником виключає можливість роботодавця в односторонньому порядку встановити
випробувальний термін.
У статті 38 проекту Трудового кодексу
України передбачено осіб, для яких не встановлюється випробування під час прийняття
на роботу. Зокрема, це неповнолітні; звільнені з військової чи альтернативної (невійськової) служби, які вперше стають до роботи
протягом року після такого звільнення; обрані на посаду; переможці конкурсного відбору
на заміщення вакантної посади; які пройшли
стажування під час прийняття на роботу з
відривом від основної роботи; які закінчили професійно-технічні чи вищі навчальні
заклади і вперше стають до роботи за здобутою професією (спеціальністю); вагітні жінки, працівники із сімейними обов’язками, які
мають дітей віком до трьох років; інваліди,
направлені на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи, з якими
укладається трудовий договір строком до
двох місяців.
Якщо порівняти ст. 38 проекту Трудового
кодексу України та ст. 26 КЗпП України, то
варто звернути увагу на те, що хоча в проекті
Трудового кодексу і з’являються нові категорії працівників, що не проходять випробувальний термін, зокрема працівники, які
звільнені з військової чи альтернативної
(невійськової) служби, які вперше стають до
роботи протягом року після такого звільнення та працівники із сімейними обов’язками,
які мають дітей віком до трьох років, однак
фактично зменшується перелік працівників,
що не проходять випробувальний термін.
Так, із переліку виключено інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації
МСЕ, осіб, що приймаються на роботу в іншу
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місцевість та переведених на роботу на інше
підприємство, в установу, організацію. Така
позиція не є вдалим кроком у напрямі захисту та підтримки таких категорій працівників.
Відповідно до ст. 39 проекту Трудового
кодексу України строк випробування під час
прийняття на роботу не може перевищувати трьох місяців, а для працівників робітничих професій – одного місяця. Позитивною
новелою цієї статті є те, що конкретизовано
строк випробування для окремих категорій
працівників. Так, випробування тривалістю
до шести місяців може встановлюватися для
керівників юридичних осіб, їх заступників,
головних бухгалтерів та їх заступників, керівників відокремлених підрозділів юридичних
осіб, а також для інших категорій працівників у випадках, передбачених законом. Однак
було б доцільно передбачити вичерпний перелік категорій працівників, для яких може бути
встановлений максимальний термін, а також
погодження на його встановлення з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, як це сьогодні передбачено
чинним трудовим законодавством.
Відповідно до ст. 40 проекту Трудового
кодексу України результати випробування
визначаються роботодавцем. У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника виконуваній роботі або займаній посаді роботодавець має право протягом строку
випробування звільнити такого працівника,
письмово попередивши його про це за три
дні, з обов’язковим зазначенням підстав
невідповідності працівника, без виплати
вихідної допомоги.
Вважаємо, що редакція ст. 28 КЗпП
України є більш вдалою, аніж стаття 40 проекту, адже визначено, який працівник вважається таким, що пройшов випробування
під час прийняття на роботу. Крім того, проектом Трудового кодексу не передбачено
спеціальних норм щодо оцінки праці працівника під час проходження випробування
при прийнятті на роботу. Цілком погоджуємося, що для убезпечення працівника від
суб’єктивізму з боку роботодавця, остаточне
рішення про відповідність працівника краще
приймати колегіально, спеціальною комісією мінімум із трьох чоловік. За кордоном
досить поширена практика використання
незалежних організацій, що здійснюють
оцінку ділових якостей претендентів на певну посаду, – оціночних центрів. Це самостійні госпрозрахункові організації, що мають у
штаті висококваліфікованих фахівців – економістів, фінансистів, правознавців, психологів, які проводять комплексну оцінку
фахівців. Великі зарубіжні компанії мають
оціночні центри в складі корпорації [9, с. 71].

Безперечно, аналіз чинного трудового
законодавства та новел проекту Трудового
кодексу України щодо випробування під час
прийняття на роботу потребує ще і дослідження зарубіжного досвіду з цього питання,
який, можливо, був би позитивним для України. Розглянемо, яким є правове регулювання трудових відносин у країнах близького
зарубіжжя. Так, у Законі Латвійської Республіки «Про працю» [10] випробування під
час прийняття на роботу називається перевіркою. Під час укладання трудового договору може бути призначена перевірка для
визначення відповідності працівника дорученій йому роботі. Якщо призначення перевірки не обумовлено в трудовому договорі,
договір вважається укладеним без перевірки.
Перевірку не призначають для осіб, які не
досягли 18-річного віку. Термін перевірки
не може перевищувати трьох місяців. У згаданий строк не включають тривалість тимчасової непрацездатності та інший час, протягом якого працівник не виконував роботу з
поважних причин.
Під час перевірки роботодавець і працівник мають право розірвати договір, попередивши про це в письмовій формі за три
дні до розірвання. Роботодавець, розриваючи трудовий договір під час перевірки, не
зобов’язаний вказувати причини такого розірвання.
У Трудовому кодексі республіки Білорусь [11] також передбачено випробування під час прийняття на роботу. Так, у
ст. 28 Кодексу зазначається, що з метою
перевірки відповідності працівника роботі,
що йому доручається, трудовий договір за
згодою сторін може бути укладений з умовою попереднього випробування, за винятком випадків, передбачених законом. Термін попереднього випробування не повинен
перевищувати трьох місяців, не враховуючи періоду тимчасової непрацездатності та
інших періодів, коли працівник був відсутній
на роботі. Умова про попереднє випробування повинна бути передбачена в трудовому
договорі. Відсутність у трудовому договорі
умови про попереднє випробування означає,
що працівник прийнятий без попереднього
випробування. Також передбачається перелік категорій працівників, що не проходять
випробувальний термін. Цей перелік є дещо
меншим, ніж в Україні.
У статті 29 Трудового кодексу республіки
Білорусь, на відміну від чинного КЗпП України, чітко передбачена процедура розірвання
трудового договору з працівником, що проходить випробувальний термін. Так, кожна зі
сторін має право розірвати трудовий договір
з попереднім випробуванням:
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1) до закінчення терміну попереднього
випробування, попередивши про це іншу
сторону письмово за три дні; 2) в день закінчення терміну попереднього випробування. При цьому наймач зобов’язаний вказати причини, що послужили підставою для
визнання працівника таким, що не витримав
випробування. Рішення наймача працівник
має право оскаржити до суду.
У трудовому кодексі республіки Казахстан [12] також чітко передбачена процедура
випробування під час прийняття на роботу. Так, відповідно до ст. 36 Кодексу під час
укладання трудового договору в ньому може
бути встановлена умова про випробувальний термін з метою перевірки відповідності
кваліфікації працівника роботі, що доручається. Випробувальний термін починається з
початку дії трудового договору.
Випробувальний термін включається в
трудовий стаж працівника і не може перевищувати три місяці. Для керівників організацій та їх заступників, головних бухгалтерів
та їх заступників, керівників філій, представництв організацій випробувальний термін
може бути збільшений до шести місяців.
Відповідно до ст. 37 Кодексу у разі негативного результату роботи працівника в
період випробувального терміну роботодавець має право розірвати з ним трудовий
договір, повідомивши його в письмовій формі, із зазначенням причин, які послужили
підставою для звільнення.
Отже, аналізуючи трудове законодавство зарубіжних країн, можемо знайти низку
спільних особливостей правового регулювання випробування під час прийняття на роботу
у цих державах та в Україні. Однак є також
відмінності у правовому регулюванні випробування під час прийняття на роботу порівняно з чинним КЗпП України та важливі позитивні моменти: чітко визначено, що угода про
випробувальний термін під час прийняття
на роботу має бути передбачена в трудовому
договорі; зрозуміло визначено терміни випробування, однак негативним для працівника і
позитивним для роботодавця є те, що випробувальний термін призупиняється на період,
коли працівник фактично був відсутній на
роботі; передбачений порядок розірвання
трудового договору під час випробувального
терміну; передбачені гарантії для працівників,
що проходять випробувальний термін; значно
менший перелік працівників, що не проходять
випробувальний термін.
Висновки
Підсумовуючи викладене, можна дійти
висновку, що питання випробування для працівників під час прийняття на роботу натепер
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досить гостро стоїть в Україні. Незважаючи
на те що законодавство України надає працівникам широке коло повноважень стосовно захисту своїх трудових прав та інтересів,
реалізувати їх ще доволі складно. Тому необхідно вдосконалювати нормативно-правові
акти щодо випробування під час прийняття
на роботу, запозичивши позитивний зарубіжний досвід, встановити жорсткий контроль за дотриманням і виконанням чинного
трудового законодавства; змінити санкції,
що застосовуються до порушників трудових прав працівників, а також передбачити
додаткові гарантії для працівників, що проходять випробувальний термін.
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Статья посвящена освещению отдельных вопросов реализации прав работников в случае прохождения ими испытания при приеме на работу. Автор акцентирует внимание на проблемных вопросах
реализации прав работников при прохождении ими испытания. Отмечается, что защита трудовых
прав работников, которые проходят испытания при приеме на работу, требует совершенствования
и улучшения с учетом зарубежного опыта.
Ключевые слова: работник, испытание при принятии на работу, прохождение испытания при принятии на работу, срок испытания, результаты испытания.

The article is devoted to the coverage of individual issues of the rights of workers in the event of their
passing on a job. The author focuses on problematic issues of implementing the rights of employees when they
pass the tests. It is noted that the protection of labor rights of workers undergoing recruitment tests requires
improvement and improvement in the light of foreign experience.
Key words: worker, tests at hiring, testing during hiring, trial period, test results.
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СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ НОРМ
І ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
У рамках цієї науково-правничої статті автор актуалізував та розглянув проблематику системи
норм у сфері сучасного міжнародного трудового права. Автором здійснено комплексну класифікацію
зазначених норм у світлі їхнього предметно-видового та функціонально-цільового призначення. Вказану дослідницьку мету досягнуто за допомогою авторського звернення до змісту низки основоположних
галузевих джерел міжнародного права ООН та МОП, а також наукових праць окремих фахівців.
Ключові слова: трудові відносини, система норм у сфері сучасного міжнародного трудового права,
класифікація норм у сфері сучасного міжнародного трудового права.

Сучасне міжнародне трудове право становить досить розвинуту систему чітких
змістовних норм, які регулюють усю наявну багатоаспектність суспільних відносин у
сфері праці. Тобто натепер у рамках відповідного міжнародно-правового поля нормативізуються майже всі основні та додаткові
етапи очевидного та законного відтворення
цивілізованих трудових відносин.
Варто одразу ж зазначити, що у поточному році виконується рівно 100 років із дати
створення основної, скажімо так, верховної
міжнародної урядової організації у сфері
регулювання трудових відносин – Міжнародної організації праці (надалі – МОП).
Таким чином, система норм сучасного міжнародного трудового права зазнала відносно
довгого, однак поступового процесу власного
становлення, розвитку, формування та, безумовно, реформування.
Будучи не в останню чергу викликаною
чередою надзвичайно гострих соціальнореволюційних катаклізмів першої третини
ХХ століття, ця система стала об’єктивно
правовим, зокрема, і матеріально-правовим
вираженням давніх нагальних чаянь мільйонів людей фізичної та інтелектуальної праці
по всьому світі. З іншого ж боку, вона свідчила і про наявне усвідомлення можновладцями
майже всіх суверенних держав невідкладної
соціальної необхідності надати та гарантувати
працюючій людині як такій низку універсальних, беззаперечних трудових прав і свобод.
Здійснити ж таку благородну, справедливу та
фундаментальну задачу можна було лише на
основі комплексного, предметно-розвинутого
міжнародно-правового базису, який би мав
переважно імперативний характер.
Отже, суттєва актуальність теми цієї
науково-правничої статті є очевидною. Вона
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полягає, власне, у тому, що вся надзвичайно
багатогранна система сучасного міжнародного трудового права потребує свого наукового
осягнення саме через здійснення предметновидової, функціонально-цільової, галузевої
класифікації її кодифікованих норм. Результатом досягнення цієї дослідницької мети має
стати створення комплексного уявлення про
безпосередню предметно-регулятивну спрямованість, а також, безумовно, змістовну розвиненість, всеохоплюваність системи норм
сучасного міжнародного трудового права.
На наш погляд, уся численна сукупність,
увесь змістовний масив норм сучасного міжнародного трудового права підлягає верифікованій системній класифікації на основі трьох таких важливих визначальних та
взаємопов’язаних предметних критеріїв.
Так, наприклад, сучасний російський
науковець-правник М.В. Лушнікова цілком
правильно класифікує, розподіляє сучасні
міжнародно-правові норми у сфері регулювання трудових відносин: 1) за характером
їхньої юридичної сили; 2) за географічною
сферою їхньої дії; 3) за характером норм та
функцій у механізмі правового регулювання
[35, c. 136].
Розглянемо ці чіткі класифікаційні позицій
більш детально, розгорнуто та обґрунтовано.
Звернемося спочатку до першого такого
досить вагомого класифікаційного критерію,
яким є фундаментальне, чітке та зрозуміле
розрізнення цих норм за характером їхньої
юридично-нормативної дії. Як і в будь-якій
галузі або підгалузі об’єктивного права, норми сучасного міжнародного трудового права
можуть відтворювати свою суто імперативну або ж, навпаки, суто диспозитивну природу. Тобто ці норми можуть бути, скажімо,
юридично суворо обов’язковими до виконан© О. Назимко, 2019
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ня, реалізації, імплементації суверенними
державами-членами МОП, державами-підписантами джерел права МОП. Або ж вони
можуть мати суто бажаний, рекомендаційний, «моральний», «орієнтуючий» характер. Такого роду норми «не мають», а саме
«можуть бути» застосовані, використані
задля вирішення тієї чи іншої проблеми у
сфері регулювання національних трудових
відносин.
Таким чином, імперативний або ж диспозитивний характер норм сучасного міжнародного трудового права може безпосередньо залежати від роду, виду, характеру самих
джерел права ООН та/або МОП.
Джерелами трудового права МОП та/
або ООН, які містять норми виключно імперативного характеру, є переважно, хоча,
зазначимо, і не завжди конвенції та пакти.
Наведемо надзвичайно яскравий приклад.
Так, у ст. 1 Конвенції про скасування примусової праці № 105 від 25 червня 1957 року
імперативно, тобто надзвичайно суворо нормативізується таке: «Кожний член Міжнародної організації праці, який ратифікує цю
Конвенцію, зобов’язується скасувати примусову або обов’язкову працю і не вдаватися
до будь-якої її форми (курсив мій. – Авт.):
а) як засобу політичного впливу чи виховання або як засобу покарання за наявність чи
за висловлювання політичних поглядів чи
ідеологічних переконань, протилежних усталеній політичній, соціальній чи економічній
системі; б) як метод мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного
розвитку; в) як засіб підтримання трудової
дисципліни; г) як засіб покарання за участь
у страйках; ґ) як захід дискримінації за ознаками расової, соціальної і національної приналежності чи віросповідання» [28].
На окрему увагу в цьому змістовно-проблематичному контексті заслуговують правові документи МОП та ООН декларативного характеру. Власне, йдеться про всім відомі
базові декларації МОП та/або ООН, якими
за характером наявної юридично-нормативної дії є відповідні предметні положення,
наприклад, Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року. Так, у п. 4. цієї
декларації йдеться: «4. Кожна людина має
право створювати професійні спілки і входити до професійних спілок для захисту своїх
інтересів» [5]. Чи є таке відоме нормативне
положення імперативним або ж диспозитивним? З одного боку, суверенні держави-підписанти цієї Декларації мають забезпечити
всі необхідні умови для того, аби працівники
або ж їхні контрагенти, роботодавці могли
засновувати, реєструвати відповідні функціонально-цільові організації та їхні тери-

торіальні осередки. З іншого ж боку, самі
наймані працівники та роботодавці вільно
вирішують, чи створювати їм такі організації
чи ні.
Загалом, таким чином, зміст усіх або ж
окремих декларацій МОП є спрямованим
на морально-ціннісне, аксіологічне орієнтування урядів суверенних держав у сфері
регулювання трудових відносин. Саме тому,
наприклад, у п. а Декларації щодо цілей та
задач МОП від 10 травня 1944 року суто
декларативно зазначається таке ціннісне
«трудове» положення: «Праця не є товаром»
[2]. Отже, ми можемо говорити про наявність
у рамках сучасного міжнародного трудового
права того, що можна іменувати «ціннісним
імперативом».
Іншим типом джерел сучасного міжнародного трудового права, які також відтворюють переважно імперативну юридичну
дію, є численні договори між двома суверенними державами щодо взаємного, а саме взаємовигідного двостороннього регулювання
того чи іншого важливого проблемно-предметного аспекту трудових відносин, які в
такому світлі набувають транскордонного,
транснаціонального характеру. Таким надзвичайно важливим аспектом у відносинах
між двома суверенними державами може
бути, наприклад, проблематика односторонньої або ж двосторонньої транскордонної
міграції робочої сили. Так, сучасний російський науковець-правник О.Е. Михайлова
зазначає (подається в перекладі з мови-оригіналу джерела): «Права, на які іммігранти
можуть претендувати у приймаючій їх країні,
залежать певною мірою від їхнього юридичного статусу, який може перебувати в діапазоні від повноправного громадянства до
нелегального іммігранта» [36, с. 51–52].
Так, яскравим прикладом такого джерела
права є Договір між Міністром праці України і Міністром праці та соціальної політики Республіки Польща про співробітництво
в галузі праці та соціальної політики від
16 лютого 1994 року. У ст. 4 цього Договору
сказано: «Договірні Сторони будуть співробітничати в галузі міграції робочої сили та
запобігання нелегальному працевлаштуванню та нелегальному посередництву в працевлаштуванні» [3].
До того ж цілковиту допустимість комплексної нормативної опори суверенних держав саме на зазначене джерело сучасного
міжнародного трудового права, положення
якого є положеннями переважно імперативного характеру, нормативізовано, наприклад,
у Конвенції МОП № 97 «Про працівників-мігрантів» (переглянута у 1949 році) від
1 липня 1949 року. Так, у п. 1 ст. 7 Додатку І
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«Вербування, працевлаштування та умови
праці працівників-мігрантів, набраних іншим
способом, ніж за угодами про групові переміщення, які укладаються під контролем Уряду»
до цієї Конвенції йдеться: «1. У разі, коли кількість працівників-мігрантів, що відбувають з
території одного члена Організації на територію
іншого, є досить великою, компетентні органи
влади обох заінтересованих територій укладають, коли це потрібно чи бажано, угоди з метою
врегулювання питань, що становлять взаємний
інтерес, і можуть виникнути у зв’язку із застосуванням положень цього додатка» [25].
Суто ж диспозитивний характер таких
норм відтворюється, своєю чергою, в рамках
численних порядкових рекомендацій МОП,
які часто надалі стають основою для наступної міжнародно-конвенційної імперативної
нормативізації тих чи інших правових положень у тій чи іншій предметній сфері регулювання трудових відносин.
Однак нормативні положення диспозитивного характеру часто викладено саме у
цілій низці конвенції МОП, а не у її рекомендаціях. Так, наприклад, у рамках ст. 1 Конвенції зазначено такі диспозитивні положення, тобто положення, які застосовуються на
практиці за одноосібним або ж обопільним,
багатостороннім бажанням суб’єктів права:
«Термін «заробітна плата» означає незалежно від назви й методу обчислення будь-яку
винагороду або заробіток, які можуть бути
обчислені в грошах (курсив мій. – Авт.), і
встановлені угодою або національним законодавством, що їх роботодавець має заплатити на підставі письмового або усного договору про наймання послуг (курсив мій. – Авт.)
працівникові за працю, яку виконано, чи має
бути виконано, або за послуги, котрі надано,
чи має бути надано» [17].
Аналогічний диспозитивний нормативно-правовий характер відтворюється у світлі
регулювання іншої важливої сторони сучасних, цивілізованих трудових відносин. Так,
у п. 1) Розділу ІІ «Визначення колективних
договорів» Рекомендації МОП № 91 «Щодо
колективних договорів» від 29 липня
1951 року зазначається: «Відповідно до мети
цієї Рекомендації під «колективним договором» розуміють усяку письмову угоду щодо
умов праці та найму, яка укладається, з одного боку, між роботодавцем, групою роботодавців або однією чи кількома організаціями
роботодавців та, з іншого боку, однією чи
кількома представницькими організаціями
працівників або за відсутності таких організацій – представниками самих працівників
(курсив мій. – Авт.), належним чином обраними і уповноваженими згідно із законодавством країни» [39].
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Як ми бачимо, окремі норми сучасного
міжнародного трудового права комплексно
відтворюються як норми змішаного імперативно-диспозитивного типу. Суто диспозитивна складова частина таких нормативних
положень стосується переважно зовнішньо-процесуальних, організаційних аспектів
започаткування, розвитку, продовження та
припинення трудових відносин.
Другим класифікаційним критерієм норм
сучасного міжнародного трудового права є
географічний масштаб їхньої імперативної,
диспозитивної або ж змішаної імперативно-диспозитивної дії. З точки зору такого
класифікаційного підходу зазначені міжнародно-правові норми можуть бути нормами
універсального, регіонального або ж локального характеру [35, с. 136].
Так, норми першого типу, окрім уже
цитованих Загальної декларації прав людини
та Декларації стосовно цілей та задач МОП,
викладено також у Декларації МОП про
основні принципи та права у світлі праці від
18 червня 1998 року. У цій Декларації сказано: «Вільно вступаючи до МОП, усі її члени
підтримали принципи та права, закріплені у
Статуті та Філадельфійській декларації, та
взяли на себе зобов’язання добиватися реалізації всіх цілей Організації, використовуючи
для цього всі наявні у їхньому розпорядженні засоби та з повним урахуванням притаманних їм особливостей» [1].
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 грудня 1950 року
(скорочено – Європейська конвенція про
права людини) [34], Європейська соціальна
хартія від 3 травня 1996 року [4] та Хартія
основних прав ЄС від 7 грудня 2000 року
[41], нормативуючи всі універсальні, основоположні трудові права і свободи людини,
є джерелами сучасного трудового права суто
європейського регіонального характеру.
Так, у першому абзаці Преамбули Хартії
основних прав ЄС зазначається (подається у перекладі з мови-оригіналу джерела):
«Народи Європи, створюючи все більш згуртований та тісний союз, прийняли рішення
будувати разом мирне майбутнє на основі
спільних (зокрема, і у сфері трудових відносин. – Прим. авт.) цінностей» [41].
У рамках наведених джерел права ЄС
також відтворюються імперативні, диспозитивні та імперативно-диспозитивні нормативні положення щодо регулювання трудових відносин.
Джерелами ж сучасного міжнародного
трудового права власне локального географічного характеру є вищезгадані двосторонні міждержавні договори про співпрацю у тій
чи іншій сфері трудових відносин.
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І, врешті-решт, третім, надзвичайно
важливим класифікаційним критерієм норм
сучасного міжнародного трудового права
є предметно-функціональний характер цих
норм. Так, огляд змісту різноманітних численних джерел міжнародного права МОП та
ООН у сфері регулювання трудових відносин дає змогу класифікувати досліджувані
норми за їхньою належністю до конкретнопредметних груп питань, які, своєю чергою,
відтворюють матеріальне, процесуальне та
колізійне міжнародне трудове право.
Першою такою класифікаційною групою
питань є універсальні права людини та фундаментальні принципи у сфері як фізичної,
так і інтелектуальної праці. Вони включають насамперед право на працю для кожної
людини без її дискримінації за ґендерною,
расовою, національно-етнічною, релігійноконфесійною, соціально-класовою належністю. Сучасне міжнародне трудове право
суворо забороняє дискримінувати працюючу
людину на основі даних про її матеріальні
статки, політичні переконання. Надзвичайно
важливим у цьому загальноправовому антидискримінаційному змістовному, аксіологічному контексті є право людини вільно обирати вид праці, зайняття, професії, включно
з рівним і вільним доступом до державної,
правоохоронної, військової, дипломатичної
та іншої служби. Беззаперечне право людини
на працю та заборону дискримінації в рамках
трудових відносин важко уявити без суворої
міжнародно-правової заборони використання рабської та примусової праці.
Універсально-імперативного значення
мають також право на захист від безробіття та право на відпочинок від праці (вихідні, відпустки тощо). Ці права та заборони
нормативізовано у вже наведених нами
вище Декларації щодо цілей та задач МОП,
Загальній декларації прав людини, Хартії
основних прав ЄС, Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, Конвенції
про скасування примусової праці, Європейській соціальній хартії. Слід також згадати і
про відповідні нормативні положення Міжнародного пакту про економічні, соціальні і
культурні права від 16 грудня 1966 року [37],
Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок від 18 грудня
1979 року [33] тощо.
Другою класифікаційною групою питань
є проблематика умов фізичної та інтелектуальної праці, яка включає право людини
на гідні, безпечні для життя, здоров’я умови праці, включно із суворим нормуванням
тривалості робочого дня, робочого тижня,
правом на відпустку. Джерелами сучасного
міжнародного трудового права, які містять

зазначені предметно-нормативні положення,
є Конвенція МОП № 81 «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» від 11 липня
1947 року [19], Конвенція МОП № 120 «Про
гігієну в торгівлі та установах» від 8 липня
1964 року [10], Конвенція МОП № 129 «Про
інспекцію праці в сільському господарстві»
від 25 червня 1969 року [18], Конвенція МОП
№ 155 «Про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище» від 22 червня 1981 року
[6], Конвенція МОП № 161 «Про служби
гігієни праці» від 26 червня 1985 року [29].
Третьою
класифікаційною
групою
питань є проблематика гідної, справедливої,
достатньої грошової винагороди за виконану
працю. Вона нормативно регулюється Конвенцією МОП № 26 «Про запровадження
процедури встановлення мінімальної заробітної плати» від 16 червня 1926 року [14],
вже згаданою Конвенцією МОП № 95 «Про
захист заробітної плати», Конвенцією МОП
№ 100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності» від
29 червня 1951 року [26], Конвенцією МОП
№ 131 «Про встановлення мінімальної заробітної плати з урахуванням країн, що розвиваються» від 22 червня 1970 року [9], Конвенцією МОП № 173 «Про захист вимог
працівників у разі неплатоспроможності
роботодавця» від 23 червня 1992 року [16].
Четвертою класифікаційною групою
питань є певні стандарти працевлаштування та звільнення. Так, безпосередніми предметно-регулятивними джерелами сучасного
міжнародного трудового права є, наприклад,
Конвенція МОП № 88 «Про організацію
служби зайнятості» від 9 липня 1948 року
[22], Конвенція МОП № 122 «Про політику
в галузі зайнятості» від 9 липня 1964 року
[24] та Конвенція МОП № 168 «Про сприяння зайнятості та захист від безробіття» від
21 червня 1988 року [30].
П’ятою класифікаційною групою питань є
стандарти щодо недопустимого поводження зі
специфічними, вразливими ґендерними, віковими категоріями людей в рамках трудових
відносин. Ці проблематичні питання сучасних
трудових відносин регулюються відповідно до
Конвенції МОП № 156 «Про рівне ставлення
й рівні можливості для трудящих чоловіків
та жінок: трудящі із сімейними обов’язками»
від 23 червня 1981 року [27], Рекомендації
МОП № 165 «Щодо рівних можливостей та
рівного ставлення до працівників чоловіків та
жінок: працівники із сімейними обов’язками»
від 23 червня 1981 року [40], Конвенції МОП
№ 183 «Про перегляд Конвенції (переглянутої) про охорону материнства» від 15 червня
2000 року [23], Конвенції МОП № 138 «Про
мінімальний вік для прийому на роботу» від
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26 червня 1973 року [20], Конвенції МОП
№ 182 «Про заборону та негайні заходи щодо
ліквідації найгірших форм дитячої праці» від
17 червня 1999 року [12].
Шостою важливою класифікаційною
групою питань є певні соціальні стандарти у
сфері трудових відносин, які забезпечуються у міжнародно-правовому вимірі на основі
Конвенції МОП № 48 «Про запровадження
міжнародної системи співробітництва у збереженні прав мігрантів на пенсію по інвалідності, старості та на випадок втрати годувальника» від 21 червня 1982 року [13], Конвенції
МОП № 18 «Про відшкодування працівникам
у разі професійних захворювань» від 10 червня 1925 року [8], Конвенції МОП № 17 «Про
відшкодування працівникам у разі нещасних випадків на виробництві» від 10 червня
1925 року [7], Конвенції МОП № 121 «Про
допомоги у випадках виробничого травматизму» від 8 липня 1964 року [11].
Сьомою класифікаційною групою є
питання, пов’язані із взаєминами між працівниками та роботодавцями. Вони регулюються згідно з Конвенцією МОП № 22 «Про
трудові договори моряків» від 24 червня
1926 року [32], Конвенцією МОП № 98 про
застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів від
1 липня 1949 року [15], Конвенцією МОП
№154 про сприяння колективним переговорам від 19 червня 1981 року [31].
Восьмою класифікаційною групою є проблематика професійної підготовки, перепідготовки та навчання працівників. Джерелами сучасного міжнародного трудового права
у цій галузі є Рекомендація МОП № 47 «Стосовно щорічних оплачуваних відпусток» від
24 червня 1936 року [38] та Конвенція МОП
№ 140 «Про оплачувані учбові відпустки»
від 24 червня 1974 року [21].
Таким чином, виходячи із усього вищевикладеного, ми доходимо двох предметних
висновків.
Сучасне міжнародне трудове право становить цілісну систему норм, які підлягають
об’єктивній класифікації на основі трьох
вищенаведених характерних ознак.
Цими ознаками є характер юридичнонормативної дії таких норм, географічний
масштаб їхньої юридичної дії та розвинута,
комплексна предметно-функціональна спрямованість.
За характером юридично-нормативної
дії такі норми можуть бути імперативними,
диспозитивними або ж імперативно-диспозитивними.
За географічним масштабом – універсальними (глобальними), регіональними та
локальними.
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За критерієм предметно-функціональної
спрямованості норми сучасного міжнародного
трудового права охоплюють досить численну
кількість питань у сфері трудових відносин.
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В рамках данной научно-правовой статьи автор актуализировал и рассмотрел проблематику
системы норм в сфере современного международного трудового права. Автором осуществлена комплексная классификация указанных норм в свете их предметно-видового и функционально-целевого назначения. Указанная исследовательская цель достигнута с помощью авторского обращения к
содержанию ряда основных отраслевых источников международного права ООН и МОТ, а также
научных трудов отдельных специалистов.
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Within the given law study paper the author actualized and considered the issue of the present international labor law legal norms system. The author made complex classification of the given norms in the light of
their subject-aspectual and functional-purpose matter. This research goal was achieved by means of author’s
appealing to a range of basic branch UN and ILO international law instruments, and scientific studies of
separate specialists.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ВОДНИХ
БІОРЕСУРСІВ У СФЕРІ АКВАКУЛЬТУРИ
У статті аналізуються правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури, визначається, в яких межах має здійснюватися охорона водних біоресурсів, звертається увага на окремі
складники правової охорони водних біоресурсів, а також формулюються висновки, засновані на положеннях наукової доктрини та чинного законодавства України.
Ключові слова: аквакультура, рибництво, водні живі ресурси, рибогосподарська діяльність,
гідробіонти, відтворення водних біоресурсів, рибогосподарські водні об’єкти.

Постановка проблеми. Український
аграрний сектор з потенційним виробництвом, що значно перевищує потреби внутрішнього ринку, може сприяти розвитку
національної економіки та її ефективній
інтеграції у світовий економічний простір, а
отже, зростанню доходів задіяного в аграрній
економіці сільського населення, кількість
якого становить понад третину всього населення країни, а також забезпечити мультиплікативний ефект розвитку інших галузей
національної економіки [1].
При цьому метою розвитку аграрного
сектору економіки країни слід вважати стабільне забезпечення населення якісною, безпечною, доступною вітчизняною сільськогосподарською продукцією, різновидом якої
виступає продукція рибництва.
Варто зауважити, що фізіологічно
обґрунтована річна потреба в рибі та рибній
продукції становить близько 20 кг на душу
населення (близько 1 млн тонн). Натепер
середній рівень споживання становить лише
трохи більше 8 кг на рік. У період тенденції
світового падіння рибних запасів, що спостерігається у здійсненні промислового
рибальства за останні десятиріччя, стрімкого розвитку набуває виробництво продукції
аквакультури – вирощування водних біоресурсів у контрольованих умовах [2, с. 32].
Крім цього, стан світового рибного господарства свідчить, що у розвинутих країнах
відбувається заміщення споживання виловленої риби та морепродуктів продукцією аквакультури. У передових рибальських країнах
вона визнана одним із основних чинників,
що поліпшують стан економіки, насичують
внутрішній ринок, забезпечують продовольчу
незалежність країни, зайнятість населення,
збільшують експортні надходження [2, с. 32].
Саме тому відповідно до положень Стратегії розвитку аграрного сектору економіки
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на період до 2020 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від
17.10.2013 р. № 806-р., надаватиметься пріоритетна підтримка для забезпечення розвитку
рибництва, тобто розвитку аква- та марикультури на водних об’єктах загальнодержавного
та місцевого значення.
Отже, у сучасних умовах господарювання актуальності набуває перехід до концепції сталого розвитку як основи економічного
розвитку країни, насичення ринку якісною
та безпечною сільськогосподарською продукцією, складником якої виступає продукція аквакультури (рибництва), а також
підтримання екологічної рівноваги у сфері
виробничо-господарської діяльності, що
зумовлює раціональне використання та охорону водних біоресурсів як складової частини природних ресурсів.
Аналіз публікацій і досліджень. Проблеми правової охорони водних біоресурсів
уже були предметом наукового пізнання та
обґрунтування. Вагомий внесок у дослідження правових питань охорони водних живих
ресурсів як об’єктів тваринного світу зробили такі вчені, як: Г.І. Балюк, Т.В. Григор’єва,
Т.О. Коваленко, М.В. Краснова, С.І. Марченко, Л.О. Святченко, Ю.В. Шовкун та інші.
Проте правові засади охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури (рибництва),
створення екологічно безпечних умов для
виробництва рибної продукції та забезпечення нею потреб населення не втрачають своєї
актуальності та перспектив правового удосконалення щодо регулювання суспільних
відносин у сфері аквакультури (рибництва).
Метою цієї статті є аналіз правових засад
охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури.
Виклад основного матеріалу. Водні біоресурси (водні біологічні ресурси) являють
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собою сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних
біоресурсів належать прісноводні, морські,
анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні,
зокрема молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини (ст. 1 Закону
України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 8 липня 2011 р. № 3677-VІ).
У юридичній довідниковій літературі
пропонується наукова класифікація водних
біоресурсів. Зокрема, якщо вважати водні
живі ресурси загальним родовим поняттям,
то в рамках останнього можна вирізнити три
основні види: а) усі риби, що населяють водойми України й континентального шельфу;
б) водні тварини; в) водні рослини в тих же
водоймах. Водні живі ресурси можна також
класифікувати залежно від біологічних властивостей – форми тіла, розмірів, структури
тканин, біохімічного складу: а) риби; б) круглороті (міноги й міксини); в) водні безхребетні; г) морські ссавці; ґ) вищі водні рослини
та інші водорості. Залежно від середовищних
ознак, які вказують на їх стан існування стосовно навколишнього природного середовища, тобто які характеризують їх зовні і
вказують на умови та місце перебування,
водні біоресурси можна класифікувати на:
а) морські; б) морські прибережні; в) озерні; г) річні та інші. За цілями використання
досліджувані ресурси поділяються на водні
живі ресурси промислового, любительського
і спортивного використання [3, с. 120–121].
Охорону водних біоресурсів слід вважати невід’ємним чинником правового забезпечення раціонального використання живих
водних ресурсів, належного функціонування
галузі рибного господарства, забезпечення
продовольчої безпеки держави та підтримання екологічної рівноваги в суспільстві.
Правове регулювання використання та
охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури (рибництва) здійснюється на підставі
законодавства України про аквакультуру, що
складається із законів України «Про аквакультуру» від 18 вересня 2012 р. № 5293-VІ,
«Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів»
від 8 липня 2011 р. № 3677-VI, «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 р. № 2894-ІІІ
та інших нормативно-правових актів. Отже,
вимоги щодо охорони водних біоресурсів,
визначені чинним законодавством у зазначеній сфері суспільних відносин, мають
додержуватися також і тими юридичними та

фізичними особами, які здійснюють рибогосподарську діяльність у сфері аквакультури
(рибництва), тобто суб’єктами аквакультури.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
рибне господарство, промислове рибальство
та охорону водних біоресурсів» охорона водних біоресурсів являє собою систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів,
спрямованих на збереження, поліпшення
умов існування, відтворення і раціонального
використання водних біоресурсів, забезпечення виконання юридичними і фізичними
особами вимог законодавства.
Таким чином, зміст охорони водних
біоресурсів становить сукупність заходів,
перелік характеру яких у законодавстві не є
вичерпним.
Крім класифікації заходів за характером (правові, економічні тощо), вважаємо,
що вони можуть бути класифіковані також
залежно від сфери їх реалізації, зокрема:
1) заходи щодо поліпшення умов існування
водних біоресурсів; 2) заходи щодо відтворення водних біоресурсів; 3) заходи щодо
забезпечення раціонального використання
водних біоресурсів.
В еколого-правовій літературі підкреслюється, що правова охорона тваринного світу являє собою здійснення комплексу закріплених у законодавстві заходів, спрямованих
на збереження, відтворення і використання
об’єктів тваринного світу [4, с. 266]. Отже,
правова охорона водних біоресурсів у сфері
аквакультури (рибництва) являє собою систему заходів з охорони водних біоресурсів,
які отримали належне правове закріплення.
Хоча Закон України «Про аквакультуру»
не містить окремі норми щодо охорони водних біоресурсів, але водночас положеннями
зазначеного Закону регламентуються певні
аспекти щодо охорони об’єктів аквакультури. Так, у відповідності до ст. 2 Закону
України «Про аквакультуру» на суб’єктів
аквакультури покладаються обов’язки: не
допускати погіршення екологічного середовища та умов існування водних біоресурсів
у результаті своєї діяльності; здійснювати
заходи з профілактики і боротьби із захворюваннями та загибеллю об’єктів аквакультури тощо. Не важко помітити, що зазначені
обов’язки зумовлюють здійснення заходів
попереджувального, заборонного, відтворювального та іншого характеру.
Зважаючи на той факт, що водні біоресурси являють собою сукупність гідробіонтів, життя яких неможливе без перебування
чи знаходження у воді, на законодавчому
рівні встановлюються вимоги до охорони
середовища перебування водних біоресурсів.
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Зокрема, положення ст. 17 Закону України «Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів»
надають можливість виокремити основні
вимоги до охорони середовища перебування
водних біоресурсів:
1) вимоги щодо охорони у разі розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, введення в
експлуатацію будівель і споруд, а також у
проведенні робіт на землях водного фонду,
які можуть негативно вплинути на стан водних біоресурсів;
2) дотримання екологічних нормативів
якості води на рибогосподарських водних
об’єктах. Так, водокористувачі, яким надано в користування рибогосподарські водні
об’єкти (їхні частини), зобов’язані здійснювати заходи, що забезпечують поліпшення
екологічного стану водних об’єктів і умов
відтворення рибних запасів, а також утримувати в належному санітарному стані прибережні захисні смуги в місцях вилову риби
(ч. 3 ст. 68 Водного кодексу України від
6 червня 1995 р. № 213/95-ВР);
3) дотримання відповідного рівня води
в рибогосподарських водних об’єктах, який
має бути достатнім для забезпечення природного відтворення та життєдіяльності гідробіонтів.
При цьому підвищення або зниження
рівня води у рибогосподарських водних
об’єктах погоджується з центральним органом виконавчої влади у галузі рибного господарства, тобто Державним агентством рибного господарства України. Отже, рівень води
може змінюватися лише на підставі дозвільних документів.
Крім цього, згідно з п. 3.15 Правил любительського та спортивного рибальства,
затверджених Наказом Державного комітету
рибного господарства України від 15 лютого 1999 р. № 19, забороняється лов водних
живих ресурсів способом спускання води з
рибогосподарських водних об’єктів.
Складником правової охорони водних
біоресурсів слід вважати їх відтворення. Відтворення водних біоресурсів являє собою
природне чи штучне (розведення, переселення тощо) поновлення чисельності водних
біоресурсів (ретрансформація), яка зменшується у процесі їх використання чи природної смертності (ст. 1 Закону України «Про
рибне господарство, промислове рибальство
та охорону водних біоресурсів»). Тобто відтворення водних біоресурсів може бути як
природним, так і штучним.
Природним слід вважати біологічний
процес, що забезпечує існування розмаїття
водних живих ресурсів шляхом їх природного
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розмноження. Характерною особливістю
людської діяльності в цьому процесі є здійснення заходів зі створення й поліпшення
умов для природного відтворення [3, с. 94].
Штучне відтворення (розведення) водних біоресурсів – це діяльність з розведення
(відтворення), вирощування об’єктів аквакультури, пов’язана з їх подальшим вселенням у водні об’єкти (їхні частини) для відновлення природних популяцій, поповнення
запасів водних біоресурсів та збереження їх
біорізноманіття (ст. 1 Закону України «Про
аквакультуру»). На думку фахівців, таке відтворення водних живих ресурсів, на відміну
від природного, здійснюється за активної
діяльності людини, тому тут значно збільшується роль права, що визначає міру дозволеної й належної поведінки індивідів і колективних утворень [3, с. 94].
Порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та
їх використання затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 7 липня 2012 р. № 414.
Так, для проведення робіт зі штучного
відтворення водних біоресурсів, пов’язаних
з подальшим вселенням їх у рибогосподарський водний об’єкт (його частину), виконавці відтворення мають подавати необхідні
документи, а саме: заявку; біологічне обґрунтування щодо доцільності проведення робіт
з відтворення; ветеринарний документ про
відсутність небезпечних захворювань у господарствах, з яких здійснюється перевезення
об’єктів відтворення; графік робіт із вселення
водних біоресурсів; копію дозвільного документа на спеціальне використання об’єктів,
внесених до Червоної книги України, виданого Міністерством екології та природних
ресурсів України; копію дозвільного документа на переселення об’єктів тваринного
світу (у разі його здійснення) (п. 2.1 Порядку
штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання).
Таким чином, встановлення процедурних
вимог щодо штучного відтворення водних
біоресурсів слід розглядати як один зі способів їх охорони, спрямований на удосконалення відтворення водних біоресурсів та забезпечення правопорядку у сфері раціонального
використання та охорони водних біоресурсів.
Важливим елементом правової охорони
водних біоресурсів є встановлення вимог
до перевезення риби та інших гідробіонтів
автомобільним, авіаційним, залізничним та
водним транспортом. Такі вимоги регламентуються положеннями постанови Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2011 р.
№ 1402, якою затверджено Правила транспортування тварин.
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Зокрема, відповідно до п. 65 Правил
транспортування тварин рибу рекомендується перевозити у прохолодну похмуру погоду
у воді пониженої температури за умов насичення її киснем. Слід уникати перевезення
риб за мінусової температури. Ємності для
перевезення риби заповнюються водою, яка
за хімічним складом має відповідати рибоводним нормам. При цьому не допускається
використання водопровідної води, обробленої хлором, колодязної та артезіанської води.
Крім цього, з метою збереження водних
біоресурсів, зокрема й у сфері аквакультури,
на правовому рівні встановлюються вимоги щодо підготовки риби до перевезення
(п. 67 Правил транспортування тварин).
Невід’ємним чинником правової охорони водних біоресурсів у сфері аквакультури
є юридична відповідальність за порушення
вимог щодо раціонального використання,
відтворення та охорони водних біоресурсів,
яка забезпечує чітке та неухильне виконання норм законодавства про охорону водних
біоресурсів усіма учасниками правовідносин у галузі аквакультури (рибництва). Так,
порушення вимог законодавства у сфері
аквакультури тягне за собою дисциплінарну,
цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність відповідно до закону. Застосування заходів зазначених видів
юридичної відповідальності не звільняє осіб,
винних у порушенні вимог законодавства
про аквакультуру, від відшкодування заподіяних збитків (ст. 23 Закону України «Про
аквакультуру»).
Слід звернути увагу, що підприємства,
установи, організації і громадяни України,
а також іноземні юридичні і фізичні особи
та особи без громадянства зобов’язані відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок
порушень законодавства у сфері аквакультури, у розмірах і порядку, встановлених законодавством (ч. 3 ст. 23 Закону України «Про
аквакультуру»).
У юридичній літературі еколого-правового спрямування виокремлюють: відшкодування збитків, завданих природним компонентам (відновлення природних ресурсів)
шляхом приведення природного ресурсу до
стану, необхідного для подальшого використання, та відшкодування заподіяних збитків
природокористувачам [5, с. 77].
Зокрема, у разі заподіяння збитків рибному господарству розмір відшкодування
та його розрахунок визначається на підставі Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок
порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища,
затвердженої наказом Мінекобезпеки від

18 травня 1995 р. № 35 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 9 червня 2001 р. № 186. Ця Методика встановлює
основні вимоги щодо порядку проведення
розрахунків збитків, заподіяних рибному
господарству внаслідок порушення природоохоронного законодавства, а також застосовується у здійсненні державного контролю
в галузі охорони навколишнього природного
середовища та раціонального використання природних ресурсів і є обов’язковою для
інспекторів Державної екологічної інспекції
України та посадових осіб інших спеціально
уповноважених органів, яким надані права
державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища.
Відповідно до п. 3.1. Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства
про охорону навколишнього природного
середовища, визначається порядок розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству
внаслідок забруднення рибогосподарських
водойм стічними водами, шкідливими речовинами та проведення на водоймах будьяких робіт з порушенням природоохоронного законодавства, що призвели до
загибелі риби, знищення нерестовищ, зниження рибопродуктивності водойм юридичними та фізичними особами, в тому числі
іноземними, у рибогосподарських водоймах
України. Тобто Методика конкретизує склади правопорушень, осіб, які їх можуть вчинити, і фактори, що призводять до заподіяння
шкоди, і зобов’язує відшкодувати збитки у
складі реальної (прямої) шкоди та упущеної
вигоди [5, с. 379].
При цьому основними вихідними даними
для розрахунку збитків, що заподіяні рибному господарству, можуть бути акти, рапорти,
повідомлення та інші документи, які підготовлені інспекторами органів Державної
екологічної інспекції, рибоохорони або особами, що безпосередньо спостерігали випадки загибелі риби, забруднення водойм, прямі
підрахунки і виміри, а також офіційні дані
компетентних науково-дослідних організацій про стан рибних ресурсів такого водного
об’єкта (п. 4.1. Методики розрахунку збитків,
заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища).
Таким чином, особливості відшкодування збитків, які заподіяні водним біоресурсам у сфері аквакультури, зумовлюються:
а) порядком обчислення заподіяних збитків;
б) колом осіб, на яких покладається обов’язок
щодо відшкодування збитків; в) факторами, що можуть призвести до порушення

125

3/2019
АГРАРНЕ ПРАВО
правил використання та охорони водних
живих ресурсів; г) визначенням підстав та
основних вихідних даних для розрахунку
збитків.
Зважаючи на викладене, правова охорона водних біоресурсів у сфері аквакультури
(рибництва) має проводитися у межах:
1) забезпечення сталого розвитку як
основи економічного розвитку галузі аквакультури та насичення ринку якісною та безпечною рибною продукцією;
2) визначення на законодавчому і науковому рівнях об’єктів аквакультури;
3) встановлення заходів з охорони водних біоресурсів, які отримали своє належне
правове закріплення та регулювання;
4) встановлення на правовому рівні
вимог до охорони середовища перебування
водних біоресурсів;
5) здійснення заходів, що забезпечують поліпшення екологічного стану водних
об’єктів, а також утримання в належному
санітарному стані прибережних захисних
смуг у місцях вилову риби;
6) відтворення водних живих ресурсів;
7) дотримання вимог щодо транспортування риби та інших гідробіонтів;
8) встановлення юридичної відповідальності за порушення вимог щодо раціонального використання, відтворення та охорони
водних біоресурсів;
9) особливостей відшкодування збитків,
які заподіяні водним біоресурсам у сфері
аквакультури.

Отже, правову охорону водних біоресурсів у сфері аквакультури слід розглядати як
систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на охорону, відтворення та забезпечення раціонального використання водних живих ресурсів,
збереження належного екологічного стану
умов існування водних біоресурсів у процесі
здійснення господарської діяльності, а також
профілактику і боротьбу із захворюваннями
та загибеллю об’єктів аквакультури.
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В статье анализируются правовые основания охраны водных биоресурсов в отрасли аквакультуры, отмечается, в каких направлениях должна проводиться охрана водных биоресурсов, обращается внимание на отдельные составляющие правовой охраны водных биоресурсов, а также формулируются выводы, основанные на положениях научной доктрины и действующего законодательства
Украины.
Ключевые слова: аквакультура, рыбоводство, водные живые ресурсы, рыбохозяйственная деятельность, гидробионты, воспроизводство водных биоресурсов, рыбохозяйственные водные объекты.

The article analyzes the legal principles of water bioresources protection in the field of aquaculture, determines in what boundaries the protection of water bioresources should be carried out, attention should be paid
to certain components of the legal protection of aquatic biological resources, as well as conclusions, based on
the provisions of scientific doctrine and current legislation of Ukraine.
Key words: aquaculture, fish farming, aquatic living resources, fishing activities, hydrobionts, reproduction
of water bioresources, fish water objects.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН
У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ
ВІДХОДАМИ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ
В УКРАЇНІ ТА ЄС В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
У статті проаналізовано загальні положення та принципи законодавства Європейського Союзу
та України у сфері поводження з побутовими відходами. Визначено, що регіональні реформи впливають на покращення якості муніципальних послуг, що надаються жителям територіальних громад.
Доведено, що передача значних повноважень та бюджетів від державних органів до місцевих допомагає ефективніше вирішувати проблеми регіонального розвитку, особливо що стосується питань
управління побутовими відходами.
Ключові слова: побутові відходи, поводження з відходами, муніципальні відходи, сталий розвиток,
регіональний розвиток, децентралізація, європейський досвід.

Аналіз публікацій та постановка завдання. Для виконання вимог ЄС щодо управління та ефективної утилізації відходів, особливо побутових, в Україні повинні бути
запроваджені сучасні системи їх роздільного
збирання та використання або знищення, що
разом із тим має бути екологічним та енергоефективним. Управління у сфері поводження з відходами передбачає необхідність як
формування належної сучасної інфраструктури, так і вільного доступу жителів територіальних громад до інформації про відходи. Запровадження, реалізація та розвиток
таких програм у державі є можливим лише
за умови формування системи нормативноправових актів різного рівня у сфері поводження з відходами, що належить до сфери
природоохоронного права. У зв’язку з цим
необхідно проаналізувати законодавство ЄС
у сфері переробки та утилізації відходів.
Стан дослідження. Дослідженням проблеми утворення, екологічної переробки та
утилізації відходів займались такі вітчизняні вчені, як О. Амосов, Т. Голік, Я. Костенко,
В. Міщенко, С.В. Онищенко, В.Я. Шевчук,
та ін. Але досі є необхідність проведення
подальших досліджень у цьому напрямі,
адже в Україні дотепер є низка проблем у
сфері поводження з відходами. Питанню розвитку місцевого самоврядування присвячені
праці М. Баймуратова, І. Бутка, Р. Давидова,
© О. Мельник, Н. Обіюх, 2019

А. Коваленка, М. Орзіха, В.Куйбіди та багатьох інших.
Ні для кого не секрет, що у країнах Європейського Союзу вже давно запроваджено
комплексний підхід до управління відходами,
що включає різні рівні реалізації, контролю та
фінансування. Такий підхід є досить гнучким
з погляду реагування на зміни та нові проблеми, що виникають. Оскільки у 2014 році Україна підтвердила європейський шлях розвитку,
уклавши Угоду про асоціацію з Європейським
Союзом [1], наша система поводження з відходами нині потребує модифікації з урахуванням
європейського досвіду в цій сфері.
Постановка проблеми. Для ефективного
розвитку держави в сучасних умовах необхідна ціла низка умов. При цьому однією
з ключових умов є саме розвиток регіонів,
оскільки забезпечення ефективного надання послуг населенню зазвичай залежить від
регіональної влади. Тому, враховуючи сучасні зміни в політичній системі суспільства,
ми маємо зрозуміти, що необхідно вдосконалювати разом теорію і практику сучасного
державотворення. Це об’єктивно зумовлює
необхідність здійснення адміністративнотериторіальних та регіональних реформ,
запровадження ефективного соціального
співробітництва між центром та регіонами, враховуючи наявні європейські моделі
децентралізації.
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Таблиця 1

Поводження з побутовими та подібними відходами
2012
13878,0
9362,7

2013
14501,0
9504,4

20141
10748,0
5893,8

20151
11491,8
6233,0

20161
11562,6
6089,5

20171
11271,2
6469,0

Зібрано ППВ, тис. т
Видалено ППВ, тис. т
у т. ч. видалено на спеціально
5175,1
5178,5
3397,9
4194,3
4208,1
4417,5
обладнані звалища
Спалено ППВ з метою отримання
149,9
147,6
149,0
254,3
257,3
244,4
енергії, тис. т
Спалено ППВ без отримання енергії,
78,6
2,9
3,8
2,1
2,0
1,2
тис. т
Утилізовано ППВ, тис. т
57,4
9,4
3,8
4,0
6,5
16,5
1
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя
та частини зони проведення антитерористичної операції

Одним із найбільш важливих напрямів
реалізації реформи місцевого самоврядування можна вважати покращення якості муніципальних послуг, що надаються жителям
територіальних громад, а також ефективніше вирішення проблем місцевого розвитку,
серед яких особливе місце займає питання
управління твердими побутовими відходами. Важливість та актуальність цього питання зумовлена досить гострою ситуацією, що
склалась у сфері поводження з твердими
побутовими відходами в Україні.
Виклад основного матеріалу. З офіційних даних Державної служби статистики
України ми можемо простежити динаміку
щодо поводження з побутовими та подібними відходами, під якими розуміють «відходи,
що утворюються в процесі життя і діяльності
людини в житлових та нежитлових будинках
і не використовуються за місцем їх накопичення» [2]. У табл. 1 подано статистику побутових та подібних відходів за період 20122017 рр. в Україні.
Останніми роками загальний обсяг накопичених в Україні відходів за усіма класами
небезпеки знизився. Але причина зменшення
обсягів утворення відходів полягає не в масовому використанні нових технологій, а у зменшенні потужностей у промисловому виробництві через економічну кризу. Також, як видно з
таблиці, зменшення обсягів утворення відходів
почалося ще з 2014 року, з того часу неможливо врахувати відходи на тимчасово окупованих
територіях Донецької та Луганської областей
та в анексованому Криму. До того ж поступово
збільшилось навантаження на сміттєві полігони
та з’явились безліч стихійних звалищ побутових відходів, які вже стали частиною міських та
приміських територій. Хоч певні зрушення вже
є. З 2015 року збільшились об’єми відходів, що
видаляються на спеціально обладнані звалища.
Негативними чинниками, що впливають
на ситуацію у сфері поводження з відходами,
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є переважно недостатній рівень виконання місцевою владою вимог законодавства
України про відходи, особливо що стосується: неналежного фінансування; контролю за
встановленням економічно обґрунтованих
тарифів; визначення норм надання послуг
із вивезення побутових відходів; організації відповідного контролю за перевезенням
побутових відходів; сучасного використання
полігонів та сміттєзвалищ тощо. Нині в українському законодавстві відбуваються суттєві
зміни у зв’язку з уведенням положень Угоди
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині охорони навколишнього середовища як пріоритетного напряму
співробітництва та внаслідок реформування
місцевого самоврядування в Україні. Вважаємо, що такі процеси доповнюють один одного у сфері регулювання відносин, пов’язаних
із використанням відходів.
Науковці наголошують, що формування сучасних підходів до системи місцевого
самоврядування в Україні має забезпечити
стабільність на місцях, залучення громадян
до прийняття управлінських рішень, врахування інтересів громад, регіонів та держави
в майбутньому сталому розвитку України та
Європи [3, с. 112]. Забезпечення сталого розвитку повинно відбуватися як на всіх рівнях
державного управління, так і на рівні територіальної громади, адже саме децентралізація
влади дає можливість вирішення більшості
питань, що виникають на рівні громади, та є
найбільш наближеною до потреб громадян.
Тому не дивно, що науковці стверджують,
що одним із пріоритетних завдань регіонального розвитку є саме підвищення ефективності використання природно-економічного
потенціалу території у тому числі на основі
капіталізації відходів [4, с. 89]. Ми погоджуємося з цією думкою, оскільки саме місцева
влада після децентралізаційних процесів
зможе зрештою повною мірою реалізува-
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ти плани щодо розвитку територій з урахуванням європейського досвіду та сучасних
екологічних вимог, тим паче що фінансова
децентралізація зможе ці плани забезпечити. Також вважаємо, що саме місцева влада
повинна фінансувати проведення різних
просвітницьких заходів з метою популяризації, наприклад, основних правил роздільного
збору сміття.
Відповідно до ст. 30 та 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
[5] та ст. 21 Закону України «Про відходи»
[2] майже всі функції щодо регулювання
відносин у сфері поводження з відходами,
включаючи поводження з небезпечними
відходами, належать до компетенції органів місцевого самоврядування. Виконавців
послуг з вивезення побутових відходів на
відповідних територіях визначає місцева
рада на конкурсних засадах. Саме на місцеву владу покладаються обов’язки щодо вирішення питань збирання, транспортування,
утилізації та знешкодження побутових відходів. У 2010 році Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України у сфері поводження з відходами» [6]
було доповнено Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» в частині того,
що на місцеву владу покладаються питання
визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства та здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з
відходами. Цим же Законом до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад віднесено здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами
вимог у сфері поводження з побутовими та
виробничими відходами та розгляд справ про
адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних
органів у разі порушення законодавства про
відходи. Стаття 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає
делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним
адміністраціям щодо затвердження для підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, лімітів викидів
і скидів забруднюючих речовин у довкілля
та лімітів розміщення відходів у випадках,
передбачених законом. Зовсім інше питання: як це здійснюється та виконується на
практиці. Якщо ми говоримо про регіональний рівень, варто відзначити, що комунальні відходи становлять приблизно 7-10 % від
загального обсягу відходів, що утворюються
в Європейському Союзі. Ці відходи є одними
з найскладніших для управління, і правильний спосіб щодо їх управління загалом дає

гарний показник якості загальної системи
поводження з відходами в країні.
Правила, викладені у Директиві ЄС
2018/851 від 30 травня 2018 р. [7], яка доповнює Директиву 2008/98/ЄС про відходи
[8], дозволяють використовувати системи
поводження з відходами, де саме муніципалітети несуть загальну відповідальність за
збирання комунальних відходів, або ж існують системи, де такі послуги надають приватні оператори, або ж будь-який інший вид
розподілу відповідальності між державними
та приватними суб’єктами. Вибір будь-якої
з таких систем, а також їх зміна залишається обов’язком держав-членів. У Директиві
2018/851/ЄС муніципальні відходи визначаються як: а) змішані відходи та окремо
зібрані відходи домогосподарств, включаючи
папір і картон, скло, метали, пластик, біовідходи, деревину, текстиль, упаковку, відпрацьоване електричне обладнання, відпрацьовані батареї та акумулятори, а також крупні
відходи; b) змішані відходи та окремо зібрані
відходи з інших джерел, коли такі відходи
подібні за характером та складом до відходів
домогосподарств (ст. 1 Директиви) [7].
Таким чином, муніципальні відходи
можуть включати відходи від утримання
парків та садів, наприклад листя, трав’яні
та деревні вирізки, а також відходи з ринку
та послуги з очищення вулиць, такі як вміст
контейнерів для сміття та відходів, за винятком таких матеріалів, як пісок, скеля, бруд
або пил. У законодавстві України теж є схожі визначення. Наприклад, Закон України
«Про відходи» 1998 р. містить визначення
поняття «побутові відходи», згідно з яким
побутовими є «відходи, що утворюються в
процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів,
пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем
їх накопичення» [2]. Муніципальні тверді
побутові відходи, на відміну від промислових, характеризуються виключно розосередженістю, і наразі саме вони найбільше і
перебувають у центрі уваги. Представлена в
Україні інфраструктура поводження з таким
видом відходів, на відміну від країн ЄС, перебуває в зародковому стані.
Україна вже багато років робить певні
кроки в напрямі запровадження власних варіантів та використання досвіду інших країн,
переважно європейських, щодо належного
поводження з небезпечними побутовими відходами. Але досі в Україні не створено відповідної нормативно-правової бази, яка надала
б можливість максимально наблизитись до
вимог ЄС. Підписавши Угоду про асоціацію
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України з ЄС, ми нормативно визначили
подальшу ґрунтовну співпрацю щодо збереження, захисту, поліпшення та відтворення якості навколишнього середовища. Але,
навіть враховуючи вищезазначене, наразі
відповідні органи влади та відомства приділяють недостатньо уваги контролю за розміщенням відходів, їх впливу на здоров’я людей
та навколишнє середовище загалом. Ми змушені констатувати невідповідність між систематичним збільшенням обсягу відходів,
особливо побутових, і необхідними заходами,
що були б спрямовані на запобігання їх створенню, належну утилізацію та знешкодження.
Встановлення розумного співвідношення між державним і місцевими бюджетами є,
безперечно, важливим елементом бюджетної
політики як на рівні держави, так і на рівні
місцевого управління, особливої актуальності це питання набуває в умовах децентралізації в Україні. У цьому сенсі ми погоджуємося з думкою науковців про те, що пошуки
вирішення цього питання варто шукати, не
лише враховуючи рівень фактичної продуктивності господарств та окремих територій
адміністративного управління, а й беручи
до уваги демографічний, соціальний, екологічний стан відповідних територій, що значною мірою визначає розмір витратної частини бюджету [9]. Науковці, що аналізували
витрати державного та місцевих бюджетів на
утилізацію відходів, говорять про постійне
зменшення інвестиційної участі держави й
територіальних громад у процесах ефективного поводження з відходами. Це означає, що
для розвитку індустрії утилізації відходів не
завжди достатньо фінансування за рахунок
державного та місцевих бюджетів, йдеться
про додаткові значні обсяги за рахунок як
національних, так і іноземних приватних
інвестицій [10, с. 11]. У зв’язку з поглибленням процесу децентралізації у питаннях
поводження з відходами зростає роль місцевої влади, потрібна трансформація системи
відносин територіальних громад з суб’єктами
підприємницької діяльності в тому числі в
частині утилізації відходів.
Висновки
Надмірне накопичення відходів, особливо на урбанізованих територіях, несе значні
ризики стосовно подальшого погіршення
стану довкілля загалом та умов життєдіяльності населення. Вирішення проблеми формування сучасної індустрії поводження з відходами стане можливим за умови суттєвого
зростання інвестиційних вкладень у вдосконалення, реконструкцію та будівництво
сучасних полігонів побутових та промислових відходів.
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Належне управління муніципальними
відходами вимагає надзвичайно складної
системи, включаючи ефективну схему збору та сортування різних побутових відходів, активну участь громадян і підприємств,
відповідну інфраструктуру, адаптовану до
конкретного складу відходів, а також наявність необхідного обсягу фінансування. Ми
переконані, що впровадження в Україні
обов’язкової системи роздільного збору та
сортування сміття через ефективну систему вторинної переробки побутових відходів
суттєво вплине на стан забруднення навколишнього середовища та вирішить низку
соціальних та екологічних питань, що дасть
змогу з часом зменшити стихійні звалища. Але це не можливо без запровадження
якісної системи контролю та вдосконалення екологічного законодавства. Ми повинні
зосередитись на необхідності поступового
переходу від накопичення відходів до їх
промислової переробки з використанням
сучасних технологій та досвіду європейських держав, і саме регіони повинні стати
базовою основою та з місцевого рівня розвивати системи управління відходами країни.
Тому не дивно, що держави, які вже розробили ефективні системи управління муніципальними відходами, в цілому працюють
краще в напрямі загального управління відходами, включаючи досягнення необхідних
цілей утилізації, переважно завдяки зусиллям місцевої влади і громади.
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В статье проанализированы общие положения и принципы законодательства Европейского
Союза и Украины в сфере обращения с бытовыми отходами. Определено, что региональные реформы
влияют на улучшение качества муниципальных услуг, предоставляемых жителям территориальных
общин. Доказано, что передача значительных полномочий и бюджетов от государственных органов
местным помогает эффективнее решать проблемы регионального развития, особенно что касается
вопросов управления бытовыми отходами.
Ключевые слова: бытовые отходы, обращение с отходами, муниципальные отходы, устойчивое
развитие, региональное развитие, децентрализация, европейский опыт.

The article analyzes the general provisions and principles of legislation of the European Union and
Ukraine in the field of domestic waste management. It is determined that regional reforms affect the quality
of municipal services provided to residents of territorial communities. It is proved that the transfer of significant powers and budgets from state authorities to local ones helps to solve problems of regional development
more effectively, especially with regard to household waste management.
Key words: household waste, waste management, municipal waste, sustainable development, regional
development, decentralization, European experience.
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ДІЯЛЬНОСТІ
Автор ставить під сумнів концепцію, за якою об’єктом тлумачення є норма права в звичайному
розумінні, посилаючись на те, що норма права є результатом тлумачення. Вказується на внутрішні
суперечності загальноприйнятого підходу до розуміння об’єкта тлумачення права та пропонуються
шляхи їх вирішення шляхом переосмислення визначення об’єкта тлумачення. Окремо звертається
увага на практичні наслідки зміни в підході до зазначеного питання, які знайшли свій прояв у судовій
практиці Великої Палати Верховного Суду.
Ключові слова: об’єкт тлумачення, предмет тлумачення, норма права, правове положення, тлумачення норм права.

Неодмінною передумовою якісного
правозастосування є належне тлумачення права, що підлягає застосуванню, що є
можливим виключно за умови правильного
розуміння об’єкта тлумачення. За змістом
визначень, наведених на сторінках Академічного тлумачного словника української
мови, слово «об’єкт» може мати декілька
значень: 1) пізнавана дійсність, що існує
поза свідомістю людини і незалежно від
неї; 2) явище, предмет, особа, на які спрямована певна діяльність, увага; 3) предмет
наукового і т. ін. дослідження, спеціальної зацікавленості, компетенції; 4) певна
одиниця [1, с. 495]. Об’єктом тлумачення
відповідно до традиційних доктринальних уявлень визнаються правові норми
(норми права) [2, с. 182]. Водночас маємо
підстави стверджувати, що цей підхід має
деякі внутрішні суперечності. Так, згідно
з уявленнями, що мають найбільш широке визнання серед представників наукового співтовариства, сутність норми права
полягає в тому, що вона є правилом поведінки, особливістю якого є насамперед
його загальнообов’язковість, формальна
визначеність, запровадження (санкціонування) та забезпечення державою, що
зумовлює його статус найбільш впливового соціального регулятора. Разом із тим
правозастосовна практика та матеріали
наукових досліджень свідчать про те, що
правило поведінки, яке встановлює права
та обов’язки учасників конкретних індивідуально визначених правовідносин та безпосередньо чинить регулятивний або правоохоронний ефект, виникає як підсумок
тлумачення права. Отже, традиційний під-
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хід до визначення об’єкта тлумачення права не є беззаперечним, що відображається,
окрім іншого, у нижченаведених працях
вітчизняних вчених.
Насамперед варто взяти до уваги теоретичні напрацювання О.В. Бачерікова, який,
визначаючи в межах свого наукового дослідження поняття «виборчий спір», вказує на
те, що виборчим є спір, який:
– виникає за ініціативи учасників
виборчого процесу, яких наділено законом
певною правоздатністю та дієздатністю;
– кожен з учасників виборчого спору по-різному усвідомлює обсяг виборчих
прав та обов’язків одного з них;
– законодавство передбачає певний
порядок вирішення спору у формі позовного провадження в адміністративному суді
або заявної процедури в уповноваженій
виборчій комісії;
– основним завданням вирішення
виборчого спору про право є дотримання,
захист чи відновлення прав, свобод і законних інтересів учасників виборчого процесу,
інтересів держави чи територіальної громади [3, с. 7].
Фактично визначення того, що певний
публічно-правовий спір є виборчим, зумовить застосування судом певних правових положень, які належать до «виборчого законодавства», та особливого порядку
адміністративного судочинства у справах,
пов’язаних із виборами. Саме зазначені
положення виступатимуть об’єктом судового тлумачення.
Докладного розгляду потребує також
дослідження М.В. Мазура, який, з’ясовуючи
сутність джерел права, дійшов висновку, що
© О. Білоус, 2019
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джерела права: а) завжди містять чинні правові принципи, норми чи інші нормативні
правові приписи; б) як правило, мають наперед визначену державною або визнану нею
офіційну форму (наприклад, форму певного
правового акта); в) характеризуються єдністю формальних і змістовних ознак; г) характеризуються певним ступенем визначеності;
ґ) є джерелом інформації про зміст чинного
права; д) виступають самостійно чи в поєднанні з іншими джерелами права регуляторами суспільних відносин, створюючи
юридичні підстави для реалізації права, у
тому числі для вирішення конкретних юридичних справ у процесі правозастосування
[4, с. 8].
Окремо слід виділити твердження вченого про те, що джерела права не є правом,
а є джерелом інформації про зміст чинного права, тобто саме джерела права містять
норми права. Отже, суб’єкт тлумачення,
застосовуючи методи, способи та засоби
тлумачення щодо змісту джерела права
(формального тексту), встановлює відповідний правовий припис (норму права).
Також із міркувань М.В. Мазура випливає те, що однією із характеристик об’єкта
тлумачення має бути певна ступінь визначеності, за відсутності якої тлумачення
фактично є неможливим, а отже з об’єкта
тлумачення не можна визначити правовий припис. Інакше кажучи, текстуальний
зміст джерел права (незалежно від виду)
може виступати об’єктом тлумачення,
однак має бути наділений певним ступенем
визначеності, відсутність якого позбавляє
суб’єкт тлумачення можливості розглядати
джерело права як об’єкт тлумачення. При
цьому слід мати на увазі, що в такому разі
норма права є не об’єктом тлумачення, а
його результатом. Водночас зазначені вище
твердження щодо норми права як об’єкта
тлумачення засновані на розумінні в якості
норми права її формального відображення
(конкретного положення законодавства),
а не її змісту.
У зв’язку з цим, визначаючи об’єкт
тлумачення, надалі треба звернути увагу
на різний підхід теоретиків права до того,
чим саме є норма права – формально відображеною синтаксичною конструкцією чи
конкретним правилом поведінки, яке підлягає застосуванню. При цьому формально відображена синтаксична конструкція
є об’єктом тлумачення, а правило, яке підлягає застосуванню, – його результатом, як
було зазначено вище.
Далі М.В. Мазур зазначає, що характерною особливістю актів Конституційного Суду України (далі – КС України) є

наявність правових позицій – прецедентних норм права, які містять правові приписи щодо правильного розуміння змісту
конституційних і законодавчих норм, а
також правові приписи та інші положення, сформульовані КС України на підставі
тлумачення Конституції та законів України й покладені в основу вирішення того чи
іншого питання в межах конституційного
провадження [4].
Таким чином, у цьому разі акти КС
України є джерелом права, а їх зміст –
об’єктом тлумачення. При застосуванні до
їх змісту певних правил тлумачення суб’єкт
правозастосування має змогу встановити
певні правила поведінки, які і забезпечують прикладне правове регулювання стосовно конкретного предмета тлумачення.
У світлі вищевикладеного видається
доречним докладно розглянути науковий доробок С.В. Шевчука, присвячений
загальнотеоретичним питанням нормативності судових рішень.
Так, вчений вказує на те, що судова
практика конкретизує закони й тим самим
доповнює законодавця, точніше, вона стає
джерелом права у разі «бездіяльності»
законодавця, коли у нормативно-правових
актах містяться прогалини, їх текстуальне
викладення є неоднозначним для розуміння, суперечливим та породжує проблеми
під час правозастосування [5, с. 14].
Зазначене твердження слід вважати
підтвердженням одразу двох висловлених
вище припущень: 1) обов’язковою ознакою
об’єкта тлумачення є певний ступінь його
ясності, що робить принципово можливим встановити зміст правового припису,
застосовуючи інструментарій тлумачення
до цього об’єкта; 2) об’єктом тлумачення
можуть виступати не тільки норми права,
закріплені в законодавстві, але й інші джерела права.
Зазначений висновок дозволяє встановити з однозначністю, що об’єкт тлумачення є більш окремою якісною категорією,
ніж «джерело права», «нормативно-правовий акт», «закон», «законодавство» тощо.
Тобто об’єкт тлумачення не належить до
«джерел права», «законодавства» як його
понятійної загальної ознаки, а має принципові, якісні відмінності, оскільки становить
собою зміст зазначених вище джерел права.
Іншим вченим, який присвятив свою
працю діяльності з тлумачення права, є
Д.А. Мирошніченко, котрий, опрацьовуючи питання інтерпретації права і правового
регулювання, вказав на таке:
1)необхідність інтерпретації норм права зумовлена такими причинами: норма
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права має загальний характер, тоді як потребує застосування до конкретних життєвих
обставин; юридичні норми містять багато
спеціальних правових понять, оціночних
категорій, понять із природних наук; тлумачення викликане недосконалістю і неадекватним використанням законодавчої техніки, відсутністю ясної, точної, зрозумілої
мови нормативно-правового акта, у зв’язку з
чим деякі формулювання є розмитими, а іноді й двозначними; тлумачення спричинене
невідповідністю смислу, який законодавець
вклав у норму права, і тим смислом, який
випливає з її текстуального вираження;
2)після з’ясування ознак функцій інтерпретації зазначається, що основні функції
тлумачення пов’язані із зовнішньою формою
права, необхідністю через неї зрозуміти правові приписи, які в ній містяться, зрозуміти
волю законодавця [6, с. 14-15].
Схиляємось до думки про те, що неспростовним є твердження вченого про те, що
інтерпретаційна діяльність викликана недосконалістю об’єкта тлумачення. Тобто у
зв’язку із тим, що об’єкт тлумачення є недосконалим і одночасно посередником, формою, через яку суб’єкт тлумачення сприймає
право, саме недосконалість об’єкта тлумачення зумовлює необхідність у тлумаченні
взагалі.
При цьому в такому разі можливе розширене розуміння об’єкта тлумачення як правової системи в цілому, оскільки, здійснюючи
тлумачення в кожному конкретному випадку, суб’єкт тлумачення може у разі потреби
звести спір до декількох релевантних вихідних засад, щодо яких відсутня єдність у розумінні на ідеологічному рівні.
Таким чином, недосконалість об’єкта
тлумачення є однією з його обов’язкових
ознак, яка і спричиняє необхідність в інтерпретаційній діяльності.
Крім того, наведений підхід опосередковано підтверджує тезу про те, що об’єктом
тлумачення є форма вираження правового
припису, а не сам припис, оскільки зміст
припису сприймається лише опосередковано, через результат тлумачення певної
форми його вираження. З цього випливає
те, що внаслідок недосконалості об’єкта
тлумачення та у зв’язку з тим, що правоінтерпретаційна діяльність взагалі існує, слід
дійти висновку, що об’єктом тлумачення є
не правовий припис, не норма права та/або
система норм права, а саме форма, в якій
така норма права виражена, або факт її відсутності, який тягне за собою зміну об’єкта
тлумачення на правові положення з більш
абстрактним, загальним змістом (включаючи принципи права).
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У зв’язку з цим некоректно вести мову
про тлумачення правових норм, а слід говорити про тлумачення їх форми, як було
зазначено вище.
Завершуючи огляд наукових праць, підсумуємо: в науковому середовищі прямо
зазначається, що об’єктом тлумачення виступає норма права, хоча значна кількість досліджень свідчить, що предметом тлумачення
вважається, скоріше, зміст джерела права,
а результатом є норма права, яка і підлягає
правозастосування.
На нашу думку, треба погодитися з
другим підходом, оскільки сутністю норми права є те, що вона є правилом поведінки, особливістю якого є насамперед його
загальнообов’язковість, формальна визначеність, запровадження (санкціонування) та
забезпечення державою, що зумовлює його
статус найбільш впливового соціального
регулятора. Разом із тим правозастосовна
практика та матеріали наукових досліджень
свідчать про те, що правило поведінки, яке
встановлює права та обов’язки учасників
конкретних індивідуально визначених правовідносин та безпосередньо чинить регулятивний або правоохоронний ефект, виникає
як підсумок тлумачення права.
Яскравим підтвердженням вищевикладеного може слугувати правова позиція про
доцільність направлення справи на новий
розгляд, сформульована Великою Палатою
Верховного Суду (далі – ВП ВС) під час розгляду справи № 2-16552/10. Особлива увага
має бути приділена таким міркуванням ВП
ВС: зважаючи на те, що з моменту розгляду
справи у суді першої інстанції минув значний
проміжок часу, а направлення справи на
новий розгляд до суду апеляційної інстанції
потягне за собою ще більш надмірну тривалість судового розгляду, керуючись принципом верховенства права та з метою реалізації
положень ст. 46 Конституції України щодо
недопущення обмеження конституційного
права громадян, які потребують додаткових
гарантій соціального захисту з боку держави на достатній життєвий рівень, права у цій
справі підлягають захисту шляхом скасування судових рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій із залишенням у силі рішення суду першої інстанції [7].
Осмисливши наведене, насамперед звернемо увагу на те, що положення статей 345,
356, 359, 361, 369 Кодексу адміністративного
судочинства України (далі – КАС України)
[8], якими керувався Верховний Суд у цій
справі, не передбачають повноважень щодо
скасування рішень касаційного та апеляційного судів і залишення в силі рішення суду
першої інстанції. Більш того, КАС України
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не вказує на те, яке саме рішення може прийняти ВС за результатами розгляду справи
в порядку перегляду із виключних підстав.
У зв’язку з цим слід звернути увагу на те, що
в цьому разі суд, відповідно до його посилання, керувався принципом верховенства
права, визначаючи власні повноваження.
Так, звертаючись до ч. 1 ст. 8 Конституції
України, за якою в Україні визнається і діє
принцип верховенства права, та до принципів адміністративного судочинства, ВП ВС
зауважила, що «верховенство права, будучи
основоположним принципом адміністративного судочинства, визначає спрямованість судочинства на досягнення справедливості та надання ефективного захисту.
Справедливим та ефективним повинен бути
як судовий процес, так і результат судочинства» [7]. Видається очевидним те, що
ані положення ст. 8 Конституції України,
ані положення ст. 7 КАС України з абсолютною точністю не встановлюють повноважень суду щодо прийняття конкретного
рішення, а лише вкрай абстрактно та опосередковано зачіпають це питання. Водночас
саме із посиланням на них та на закріплений
у них принцип верховенства права ВП ВС
визначила себе уповноваженою ухвалити
рішення, право на прийняття якого прямо
не передбачено законом. Більш того прецедентна практика Європейського суду з
прав людини (далі – ЄСПЛ) з цього питання однозначною вказує на несумісність із
конвенційними стандартами спроб національних судів самостійно наділяти себе
компетенцією (Сокуренко і Стригун проти
України, заява № 29458/04 та 29465/04 ,
п. 27-28 ) [9].
У світлі цілей даного дослідження зазначений приклад правозастосування становить
значний інтерес, оскільки він може бути
досліджений під кутом того, чи послався
ВС на ст. 8 Конституції України як на норму права, чи, застосувавши до положень
ст. 8 Конституції як текстуального джерела
права певний спосіб тлумачення (системне
та функціональне), суд фактично створив
норму права, згідно з якою, переглянувши
рішення з підстав встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною її зобов’язань, ВС має право прийняти
рішення про скасування судових рішень
нижчих судових інстанцій і залишення в силі
рішення суду, яким справа вирішена правильно. Іншими словами, в даному випадку
суд керувався не нормою права, яка записана в ст. 8 Конституції, а нормою права, яка
була знайдена в результаті застосування до
ст. 8 Конституції системного та функціонального підходу.

Висновки
Взявши до уваги вищевикладене, вважаємо, що є підстави вважати, що об’єктом тлумачення є не норма права, а її текстуальне вираження у джерелах права, а сама норма права,
яка є правилом поведінки, має вважатись
результатом тлумачення, що цілком узгоджується з класичними постулатами правової
доктрини країн прецедентного права.
Зазначене вище означає, що під час тлумачення права не встановлюється дійсний
зміст правових положень (який є константою), а визначається норма права, яка буде
застосована для врегулювання конкретних
правовідносин. Іншими словами, правові
положення (положення законодавства) не
мають змісту поза тлумаченням і набувають конкретного змісту лише в процесі правозастосовчої діяльності, оскільки, передусім, те правило поведінки, що встановлює
права та обов’язки учасників конкретних
індивідуально визначених правовідносин
та безпосередньо чинить регулятивний або
правоохоронний ефект, виникає як підсумок тлумачення права.
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Автор ставит под сомнение концепцию, согласно которой объектом толкования являются нормы права в обычном их понимании, ссылаясь на то, что норма права является результатом толкования. Указывается на внутренние противоречия общепринятого подхода и предлагаются пути их
решения путём изменения определения понятия «объект толкования». Отдельно обращается внимание на практические последствия пересмотра концептуального подхода в этом вопросе, которые
отразились в том числе на судебной практике Большой Палаты Верховного Суда.
Ключевые слова: объект толкования, предмет толкования, норма права, правовое положение, толкование норм права.

The author disputes the generally acknowledged view, according to which the legal rule is the object of
interpretation, maintaining, however, that the rule itself is the result and by no means is the object of such
activity. The author also points out internal contradictions in that view and proposes a more sound approach.
In addition to that, it is particularly indicated how the change of the understanding of the terms may have had
practical influence on the judgements of the Grand Chamber of the Supreme Court.
Key words: object of interpretation of the law, subject of interpretation of the law, legal provision,
interpretation of the law.
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ПРОЦЕС ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
У статті розглянуто процес публічного адміністрування в органах Національної поліції України.
Процес публічного адміністрування в органах Національної поліції – це сукупність цілеспрямованих
вольових, логічно пов’язаних заходів, що здійснюються спеціально уповноваженими суб’єктами в межах закріплених повноважень та за допомогою спеціальних форм та методів, спрямованих на реалізацію основних функцій публічного адміністрування та на досягнення його загальної мети.
Ключові слова: публічне адміністрування, органи Національної поліції, стадії публічного адміністрування.

Постановка проблеми. Дослідження
публічного адміністрування в органах Національної поліції не буде комплексним та
повним без визначення сутності публічного
адміністрування як процесу. Вважаємо, що
будь-яка управлінська категорія має бути
проаналізована не тільки зі статичної позиції, що включає базове поняття, відмежування від споріднених правових категорій,
мету, принципи, функції, форми, методи, але
й позиції динаміки, що має показати її внутрішній зміст через висвітлення конкретних
заходів (дій), які відбуваються в певному
часі та просторі.
Врахування динамічного аспекту, на
відміну від статичного, який відповідає на
питання «що?» дає змогу знайти відповідь
на питання «як?», «яким чином?». Зазначена теза є дуже важливою, оскільки публічне адміністрування в органах Національної
поліції України, яке є системною організуючою, владно-розпорядчою діяльністю, потребує ретельного аналізу питань, пов’язаних
із процесом реалізації однорідних управлінських заходів, що дозволяють досягати цілей
публічного адміністрування.
Аналіз останніх публікацій. Дослідженню процесуального аспекту категорій «управління» та «адміністрування» в
науковій літературі були присвячені роботи
спеціалістів з питань соціального та державного управління О.Г. Гладишева, О.Н. Євтушенка [1; 2], менеджменту – В.Р. Весніна,
Л.І. Федулової, [3; 4], публічного адміністрування – В.Д. Бакуменка, Ю.Г. Кальниша
[5; 6], управління в органах внутрішніх
справ та органами поліції – О.М. Бандурки,
В.В. Сокуренка [7; 8] та ін.
Разом із цим слід зазначити, що питання дослідження публічного адміністрування
© К. Бугайчук, 2019

як певного процесу не знайшло достатнього відображення у вказаних роботах, більш
того, питання внутрішньоорганізаційних
відносин у системі Національної поліції
України як об’єкта адміністрування в них не
розглядалося, а отже зазначена публікація
характеризується новизною та відповідною
актуальністю.
Метою статті є визначення сутності та
основних стадій процесу публічного
адміністрування в органах Національної
поліції.
Виклад основного матеріалу. Для вироблення власної точки зору на публічне адміністрування як відповідний процес вважаємо за доцільне проаналізувати наукові праці
з питань соціального управління, загальної
теорії управління, адміністративного права
та інших наукових галузей, які є спорідненими з предметом наших наукових пошуків.
Фахівці з питань кібернетики говорять,
що процес управління полягає в здійсненні цілеспрямованого впливу на систему з
метою досягнення нею бажаного (з погляду
керівного пристрою) стану. При цьому вони
зазначають, що основою управління є процес прийняття рішень [9]. З операційної точки зору, яка характерна для представників
науки менеджменту, управлінський процес
визначають як комплекс взаємопов’язаних
операцій, що виконуються в певній послідовності й спрямовані на розв’язання конкретних проблем і досягнення поставлених
цілей [4].
Зокрема, Г.В. Осовська говорить, що
управлінські операції формують управлінські цикли, які і є сутністю процесу управління. Цими операціями вона визначає збір
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і передачу інформації про об’єкти керування, її обробку й аналіз, вироблення на основі цього аналізу управлінського рішення,
його реалізацію об’єктом управління, порівняння отриманих у результаті реалізації
рішення показників з їх планованими величинами [10].
На противагу цьому В.Р. Веснін визначає
процес управління як сукупність окремих
видів діяльності (а не операцій – курсив авт.),
спрямованих на впорядкування та координацію функціонування і розвитку організації і
її елементів в інтересах досягнення поставлених перед ними цілей. Він, на думку фахівця,
вирішує два завдання: тактичне полягає в
підтримці стійкості, гармонійності взаємодії і працездатності всіх елементів об’єкта
управління; стратегічне забезпечує його
розвиток і вдосконалення, перехід у якісно і
кількісно інший стан [3, c. 261].
Існує підхід, за якого процес управління розглядається з точки зору реалізації
управлінських функцій. Так фармацевтична
енциклопедія говорить, що процес управління – це послідовність, реалізація безперервних взаємопов’язаних дій, тобто управлінських функцій. Кожна управлінська функція
є процесом, а процес управління є загальною
сумою всіх функцій. В узагальненому вигляді процес управління складається з функцій
планування, організації, мотивації та контролю, що об’єднані сполучними процесами
комунікацій і прийняття рішення [11].
Аналогічно Н.Є. Мойсейюк зазначає,
що процес управління – це здійснення
взаємопов’язаних управлінських функцій,
необхідних для того, щоб сформувати мету
загальноосвітнього навчального закладу й
успішно її реалізувати [12].
Крім вищевикладеного можна говорити
й про наявність у науковій літературі праць,
які роблять акцент на діяльності суб’єктів
управління як основи процесу управління. Так В.В. Сокуренко та О.М. Бандурка,
досліджуючи питання управління в органах
внутрішніх справ, висловлюють думку про
те, що процес управління – це діяльність
об’єднаних у певну організаційну структуру
суб’єктів управління (керівників, спеціалістів), яка спрямована на вирішення практичних проблем і досягнення поставлених перед
системою управління цілей шляхом реалізації необхідних видів діяльності, що ґрунтуються на визначених принципах управління, із застосуванням відповідних методів
[7, c. 138; 8, с. 164].
В.Д. Малков подібно до цього розглядає
управлінський процес як сукупність різних
видів діяльності працівників управлінських
структур, які обмежені часом виникнення
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управлінської ситуації та її закінчення шляхом прийняття і реалізації рішення або відмови від його реалізації [13, c. 163].
Дещо узагальнені поняття надаються й у
наукових працях із соціального управління,
що є певною інтеграцією вищезазначених
підходів:
– процес управління – управлінська
діяльність об’єднаних у певну структуру
суб’єктів управління, спрямована на досягнення певних цілей шляхом реалізації функцій управління, застосування відповідних
принципів і методів управління [1, с. 268].
– процес управління – це діяльність органів і кадрів управління щодо впливу на об’єкт
управління за допомогою вибраних методів
для досягнення намічених цілей. Процес
управління визначається об’єктивними законами функціонування і розвитку цієї системи і водночас певною мірою залежить від
суб’єктивних факторів [14, c. 346].
На підставі аналізованих поглядів на термін «процес управління» можна говорити
про наявність таких підходів до його розуміння:
1)процес управління – це сукупність
певних етапів (дій, операцій), що існують у
соціальних системах та є циклічно повторюваними;
2)процес управління визначається через
виконання (або пов’язується з виконанням)
функцій управління;
3)процес управління розглядається як
діяльність певних суб’єктів (керівників).
У роботах з питань публічного адміністрування його процес висвітлюється як
узагальнений інтегрований процес, який
фактично складається з певної кількості процесів нижчого порядку, що конкретизуються
на циклах управління через визначення певних суб’єктів та об’єктів управління [5, с. 10].
Існує підхід, згідно з яким публічне адміністрування розуміється як усвідомлена та
цілеспрямована діяльність, пов’язана з реалізацією повноважень суб’єктів управління
з розроблення, прийняття і впровадження
державно-управлінських рішень чи послідовного здійснення управлінського циклу
(планування, організація, мотивація, контроль), яка впливає на зміну суспільних процесів та явищ, наближаючи їх до бажаного
стану згідно з визначеними цілями [6]. Крім
того, зазначимо, що, на думку О.М. Ястремської, процесуальний підхід передбачає процес діяльності, прийняття і реалізацію управлінських рішень. Для управління головним
результатом є управлінське рішення, у тому
числі і в публічному адмініструванні, реалізація якого призводить до певного результату [15, с. 41].
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Крім цього, в деяких роботах із тематики публічного адміністрування його уявляють як сукупність взаємозв’язаних операцій, що дозволяють виробити і реалізувати
адміністративну дію. Адміністративна дія, у
свою чергу, полягає в здійсненні певних дій,
які дозволяють внести зміни в діяльність
об’єкта, що адмініструється. Обов’язковою
умовою здійснення адміністративної дії є
надання йому певної нормативно-правової
форми (наказу, вказівки, розпорядження або
ж затвердженої зміни до документів, що раніше діяли) [16].
Як можна побачити у працях з публічного адміністрування, в процесуальному аспекті воно ототожнюється здебільшого з розробкою та прийняттям управлінських рішень в
офіційній формі.
Разом із цим, на нашу думку, така позиція є дещо звуженою. Це можна пояснити
тим, що форми публічного адміністрування в
тому числі в органах Національної поліції не
обмежуються прийняттям формалізованих
управлінських рішень. Окрім видання нормативних та індивідуальних актів, у процесі
адміністрування юридично значимі внутрішньосистемні, організаційні та матеріальнотехнічні дії.
Враховуючи це, ми пропонуємо розуміти
процес публічного адміністрування в органах Національної поліції України як сукупність цілеспрямованих вольових, логічно
пов’язаних заходів, які здійснюються спеціально уповноваженими суб’єктами в межах
закріплених повноважень та за допомогою
спеціальних форм та методів, спрямованих
на реалізацію основних функцій публічного адміністрування та на досягнення його
загальної мети.
Далі зазначимо, що аналіз наукових
позицій, які стосуються управління та адміністрування як певних процесів дозволяють
зробити висновок, що будь-який управлінський процес являє собою певну сукупність
стадій, які до того ж мають циклічний характер. Стадії процесу, на думку О.Н. Євтушенко, це послідовні етапи його здійснення
зі своїм особливим набором форм і методів.
Стадії мають логічний зв’язок і утворюють у
сукупності певний цикл управлінських дій
[2, с. 146].
О.А. Шатило та С.І. Чернов в управлінських процесах виділяють такі стадії: аналіз
і оцінювання управлінської ситуації; прогнозування і моделювання необхідних (і можливих) дій щодо збереження та зміни стану
управлінської ситуації; розроблення необхідних правових актів або організаційних заходів; обговорення і прийняття правових актів
і здійснення організаційних заходів; органі-

зацію виконання прийнятих рішень (правових і організаційних); контроль виконання
й оперативне інформування; узагальнення
проведених етапів управлінської діяльності, оцінку нової (результативної) ситуації
[17, с. 55-56; 18, с. 31-32].
Існують й інші підходи до класифікації
таких етапів, зокрема: з’ясування поставленого завдання (мети) (цільовий етап); збір
інформації та оцінка обстановки (інформаційний етап); прийняття рішення про вибір
найбільш раціонального способу досягнення
поставленої мети (вирішальний етап); планування майбутніх дій відповідно до прийнятого рішення (етап планування); доведення
прийнятого рішення до підлеглих у вигляді
наказів, розпоряджень, команд; контроль
результатів виконання прийнятого рішення
підлеглими [19, с. 21].
У роботах з тематики публічного адміністрування структура адміністративного
процесу описується через перелік певних
операцій: моніторинг за роботою виконавця
(групи виконавців); облік отриманої інформації; оцінка отриманої інформації; аналіз
ситуації, що склалася; розробка варіантів
адміністративної дій; вибір варіанту дії; здійснення адміністративної дії; оцінка результатів адміністративної дії [20].
До окремих фаз процесу управління
також інколи відносять: надходження сигналу із зовнішнього середовища або самої
організації про виниклу проблему; відбір
інформації, необхідної для прийняття рішення виходячи з його значущості та корисності
для суб’єкта (із зовнішнього середовища) і
про стан контрольованого параметра, ступінь
досягнення мети (з внутрішнього середовища); вироблення і прийняття рішення; доведення рішення до виконавця, організацію
його виконання; контроль, оцінку отриманих
результатів, внесення коректив у хід подальшої роботи; винагороду або покарання виконавців [21].
Отже, як можна побачити із наведених
позицій, в основному виділяються сім стадій (етапів) управлінського процесу, які
дублюють за назвами функції управління.
Водночас деякі з них мають певні особливості стосовно, наприклад, етапів покарання
чи винагород, пошуку проблем, моніторингу
зовнішньої інформації тощо.
Разом із цим існують дещо інші, більш
узагальнені погляди на процес управління.
Наприклад, М.М. Новікова та В.Д. Бакуменко зазначають, що управління як процес
складається з 4 первинних функцій:
1) Планування. Воно означає, що хтось
повинен вирішити: що, як, коли та ким має
бути виконане. Керівництву слід знайти
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Аналіз

Планування,
(прогнозування,
моделювання)

Організація

Прийняття рішень
(керівництво та
розпорядництво)

Підсумкове/стратегічне
коригування

Вхідна інформація

Облік та
контроль

Координація,
комунікація мотивація

Поточне/оперативне
коригування

Отримання та оцінка
результатів

Вихідна інформація

Рис. 1. Загальна схема процесу публічного адміністрування
в органах Національної поліції
відповіді на такі запитання: у якому стані знаходиться організація в конкретний момент; які
цілі стоять перед нею; як досягти цих цілей.
2) Організація. Як тільки план складено, потрібно підготувати і забезпечити його
виконання.
3) Мотивація. Це таке регулювання спонукальних стимулів людини, за яких виникає бажання працювати так, щоб сприяти
досягненню цілей організації.
4) Контроль. Це останній етап процесу
управління, який полягає у порівнянні фактичних результатів із запланованими.
Ці функції об’єднані двома сполучними
процесами: 1) комунікаціями та 2) прийняттям рішень.
Комунікація – це процес обміну інформацією, її змістовим значенням між двома
чи більше особами. Прийняття рішень – це
серія правильних рішень із кількох альтернативних можливостей, які вибирає керівник
підприємства в цей час і в цьому місці, тобто
як і що планувати, організовувати, мотивувати та контролювати [22, 22-23; 23, c. 31].
Така точка зору цілком заслуговує на увагу, водночас із цього списку, зокрема, випадає така важлива функція, як аналіз інформації, на підставі якої має здійснюватися
планування.
До того ж маємо зазначити, що на кожній
стадії процесу адміністрування має проходити попередня оцінка отриманих результатів та у разі потреби коригування дій, що
здійснювалися на даному етапі, перед тим,
як буде здійснено перехід до іншої стадії
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процесу адміністрування. Зазначена оцінка
та коригування є обов’язковим етапом, що
настає після обліку та контролю за виконанням прийнятих рішень.
На підставі вищезазначеного маємо зробити висновок, що стадіями публічного адміністрування в органах Національної поліції є
формально визначена сукупність послідовних етапів, які складаються з окремих дій
(операцій), що характеризуються особливістю прийомів та способів їх здійснення, формальним зовнішнім вираженням та конкретним кінцевим результатом.
Операцією в наукових працях визначається частина процесу управління, що виконується працівником на його місці праці
(стаціонарному або рухомому) з використанням тих або інших засобів праці [24, с. 62].
У межах процесу публічного адміністрування в органах Національної поліції
на певних його стадіях можна виділити такі
операції:
1) Інформаційно-технічні, які спрямовані
на пошук, отримання, передачу, узагальнення, розмноження інформації. Такі операції
можуть бути достатньою мірою цифровізованими, тобто виконуватися за допомогою спеціальних технічних засобів, комп’ютерних
програм та алгоритмів.
2) Логіко-евристичні, які можуть виконуватися або за заданим алгоритмом, що може
бути встановлений певними нормативними актами, інструкціями, правилами, або в
умовах неочевидності, тоді вони включають
аналіз, синтез, порівняння, абстрагування і
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спрямовуються на прийняття відповідних
рішень, визначення напрямів удосконалення
певних дій тощо.
3) Адміністративні, що, як правило,
включають координацію, контроль, інструктажі, планування, постановку завдань та ін.
Адміністративні операції в процесі публічного адміністрування є прерогативою керівного складу.
У наших попередніх роботах ми виділяли
такі види функцій публічного адміністрування в органах Національної поліції: 1) загальні
(основні) функції: аналітична, планування,
прогнозування, організаційна, керівництва
та розпорядництва, координації, обліку та
контролю; 2) забезпечувальні (додаткові) функції: кадрова; матеріально-технічна,
фінансова; інформаційна, документальна.
На цій підставі основними стадіями
публічного адміністрування як процесу є:
аналіз, планування (прогнозування, моделювання), організація, облік та контроль, оцінка результатів – за видами основних функцій
адміністрування. Здійснення цих окремих
стадій супроводжується прийняттям певних
управлінських рішень (здійснення функцій
керівництва та розпорядництва), а також
координуванням певних заходів, здійсненням комунікації та вжиттям заходів мотивації виконавців (функція координації).
Відзначимо, що стадія отримання результатів та оцінки може супроводжувати як
кінцевий результат адміністрування, на
підставі чого відбувається оцінка досягнення кінцевої мети та можливе коригування
здійснюваного процесу, так і окремі стадії,
у разі якщо отримані в результаті певного
рішення результати не дозволяють перейти
до реалізації наступної стадії адміністрування. В останньому випадку здійснюється оперативне коригування вжитих заходів, після
чого операції на певній стадії повторюються
до досягнення значимого результату (рис. 1).
Висновки
1. Загальнонаукові погляди на поняття
«процес управління» полягають у тому, що
його розуміють як: сукупність певних етапів (дій, операцій), що існують у соціальних
системах та є циклічно повторюваними; як
процес виконання (реалізацію) окремих
функцій управління; як діяльність уповноважених суб’єктів управління.
2. Процес публічного адміністрування
в органах Національної поліції – це сукупність цілеспрямованих вольових, логічно
пов’язаних заходів, що здійснюються спеціально уповноваженими суб’єктами в межах
закріплених повноважень та за допомогою
спеціальних форм та методів, спрямованих

на реалізацію основних функцій публічного адміністрування та на досягнення його
загальної мети.
3. Стадіями публічного адміністрування
в органах Національної поліції є формально визначена сукупність послідовних етапів
його здійснення, які складаються з окремих
дій (операцій), що характеризуються особливістю прийомів та способів їх здійснення,
формальним зовнішнім вираженням та конкретним кінцевим результатом.
4. Основними стадіями публічного адміністрування як процесу є: аналіз, планування
(прогнозування, моделювання), організація,
облік та контроль, оцінка результатів – за
видами основних функцій адміністрування.
Здійснення цих окремих стадій супроводжується прийняттям певних управлінських
рішень (здійснення функцій керівництва та
розпорядництва), а також координуванням
певних заходів, здійсненням комунікації
та вжиттям заходів мотивації виконавців
(функція координації).
5. У межах процесу публічного адміністрування в органах Національної поліції
на певних його стадіях можна виділити такі
операції: інформаційно-технічні; логікоевристичні; адміністративні.
Перспективними напрямами подальших
досліджень можна визначити дослідження
окремих етапів публічного адміністрування
в органах Національної поліції.
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В статье рассмотрен процесс публичного администрирования в органах Национальной полиции
Украины. Процесс публичного администрирования в органах Национальной полиции – это совокупность целенаправленных волевых, логически связанных мероприятий, осуществляемых специально
уполномоченными субъектами в рамках закрепленных полномочий и с помощью специальных форм
и методов, направленных на реализацию основных функций публичного администрирования и на
достижение его общей цели.
Ключевые слова: публичное администрирование, органы Национальной полиции, стадии публичного администрирования.

The article deals with the process of public administration in the bodies of the National Police of Ukraine.
The process of public administration in the bodies of the National Police is a set of purposeful volitional, logically related measures carried out by specially authorized actors within the framework of the assigned powers
and with the help of special forms and methods aimed at the implementation of the basic functions of public
administration and the achievement of its general the purpose.
Key words: public administration, bodies of the National Police, stages of public administration.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХОДІВ
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ,
ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Статтю присвячено дослідженню заходів процесуального примусу, які застосовуються адміністративним судом до порушників порядку в залі судового засідання під час розгляду та вирішення
публічно-правових спорів. Автором визначено загальні засади застосування заходів процесуального
примусу в адміністративному судочинстві та надано загальну правову характеристику особливостей застосування попередження, видалення із зали судового засідання, тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, приводу і штрафу як заходів процесуального примусу в судовому процесі.
Ключові слова: заходи процесуального примусу, адміністративно-процесуальна діяльність, адміністративний суд, адміністративно-процесуальні норми, адміністративно-процесуальні правовідносини.

Постановка проблеми. Питання вдосконалення адміністративних процесуальних
правовідносин, які є предметом правового
регулювання нормами адміністративного
процесуального права, натепер залишаються
вельми актуальними. Пояснюється це тим,
що на шляху побудови сучасної моделі адміністративної юстиції відповідно до стрімких
реформаційних процесів, що торкаються
судової гілки влади, посилення ефективності судового захисту прав, свобод та інтересів
особи вимагає дієвого адміністративно-процесуального законодавства, яке б забезпечувало якісний механізм реалізації правосуддя.
Ключовим і надзвичайно важливим етапом судової реформи стало внесення суттєвих змін до адміністративно-процесуальних
норм Кодексу адміністративного судочинства (надалі – КАС) України в частині закріплення оновленого переліку принципів адміністративного судочинства та їх належної
реалізації на всіх стадіях судового процесу,
запровадження механізмів протидії зловживання процесуальними правами, забезпечення своєчасного розгляду публічно-правових
спорів адміністративними судами відповідно до стандартів відправлення правосуддя,
визнаних країнами-членами Європейського
Союзу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Маємо констатувати, що вивченню питань
визначення правової природи заходів процесуального примусу, спрямованих на припинення порушень адміністративно-процесуальних норм та забезпечення виконання
© М. Джафарова, 2019

окремими учасниками адміністративного процесу своїх процесуальних обов’язків, з моменту прийняття КАС України приділялася увага з боку вчених-адміністративістів (наукові
праці Н.О. Армаш, А.В. Басова, В.М. Бевзенка, В.І. Бутенка, О.Г. Брателя, О.В. Рожнова,
С.В. Ківалова, А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко,
В.А. Кузьменка, Р.О. Куйбіди, Є.В. Курінного,
Е.Ф. Демського, Т.О. Коломоєць, Р.С. Мельника, С.В. Осауленка, О.П. Рябченко та ін.)
Разом із тим значне оновлення адміністративно-процесуального законодавства вимагає
подальшого всебічного вивчення особливостей підстав і умов застосування заходів процесуального примусу, які слугують реальною та
дієвою гарантією здійснення адміністративного судочинства відповідно до своїх цілей
та завдань, що спрямовані на забезпечення
необхідного стану захищеності процесуальних прав та обов’язків учасників судового
процесу.
Ставимо за мету проаналізувати та охарактеризувати зміст адміністративно-процесуальних норм КАС України, які становлять окремий комплексний інститут
адміністративного процесуального права,
присвячений порядку застосування заходів процесуального примусу під час розгляду та вирішення публічно-правових
спорів.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до вимог ст. 130 Конституції України держава зобов’язана забезпечити належні умови
для функціонування та діяльності суддів.
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З цією метою в окремій Главі 9 КАС України
(ст. ст. 144–149) закріплено адміністративнопроцесуальні норми, які визначають заходи
процесуального примусу, їх види, підстави,
умови та особливості порядку застосування.
Примітно, що вичерпний перелік заходів
процесуального примусу поповнився новою
процесуальною дією примусового характеру –
штрафом, про що свідчать нормативні приписи ч. 1 ст. 145, 149 КАС України. Що стосується інших заходів процесуального примусу
(попередження, видалення із залу судового
засідання, тимчасового вилучення доказів для
дослідження судом, приводу), то нормотворець, як і у попередній редакції КАС України,
прописав їх окремими ст. ст. 146–148 КАС
України. Окрім того, впадає в очі, що, на відміну від попередньої редакції КАС України
(2005 р.), у нині чинній адміністративно-процесуальні норми, що становлять інститут
заходів процесуального примусу, текстуально
переміщено з Розділу ІV Особливої частини
до Розділу І «Загальні положення» Загальної
частини.
Зі змісту ст. 144 КАС України випливає, що
всі учасники адміністративного судочинства
мають добросовісно виконувати свої процесуальні права та обов’язки, не зловживати ними,
а також своїми діями або бездіяльністю не
порушувати процесуальних прав та обов’язків
інших осіб, що беруть участь у справі. Порушення встановлених в адміністративному
суді правил або перешкоджання здійсненню
судочинства тягне застосування заходів процесуального примусу, якими є: попередження;
видалення із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
привід; штраф (ч. 1 ст. 45 КАС України).
У нормативних положеннях ч. ч. 2,
3 ст. 196 КАС України встановлено правило,
за яким головуючий у судовому засіданні відповідно до завдань адміністративного судочинства керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку
вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їхніх процесуальних
прав і виконання ними обов’язків, спрямовує
судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин у
справі, усуваючи із судового розгляду все, що
не має значення для вирішення справи. Крім
того, головуючий у судовому засіданні вживає
необхідних заходів щодо забезпечення в судовому засіданні належного порядку [1]. Зазначені вимоги формують шанобливе ставлення
всіх присутніх у залі судового засідання до правосуддя. Як слушно наголошується на сторінках спеціальної юридичної літератури, дотримання встановленого порядку в залі судового
засідання є не лише проявом поваги до суду як
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до державного органу, а й «лакмусовим папірцем» ставлення людини до влади [2, с. 250].
Характеризуючи заходи процесуального
примусу в адміністративному процесі, окремі
дослідники під останніми розуміють способи
примусового впливу на учасників процесу з
метою забезпечення повного, об’єктивного та
неупередженого вирішення адміністративних
справ, а також підтримання певного порядку під час їх розгляду [3, c. 171]; встановлені
законом процесуальні дії, що застосовуються
судом до осіб, які порушують встановлені в
суді правила або протиправно перешкоджають
здійсненню адміністративного судочинства
[4, c. 536]; нормативно визначені способи впливу як майнового, так і немайнового характеру
на учасників процесу, які скоїли процесуальні
правопорушення [5, с. 5]. Отже, застосування
заходів процесуального примусу є виключно
правом судового органу в особі судді – головуючого в судовому засіданні, який виступає єдиним суб’єктом, що уповноважений на їх застосування лише під час розгляду та вирішення
адміністративної справи у чітко визначених
законодавчо встановлених межах.
Автори науково-практичного коментаря до
КАС України наділяють заходи процесуального примусу ретроспективним, превентивним та
виховним характером [6, c. 792]. Зі свого боку
А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко та Р.С. Мельник
вказують на потрійну мету застосування процесуального примусу в адміністративному
процесі: 1) охорона процесуальних правовідносин під час розгляду і вирішення публічноправового спору; 2) припинення порушень
встановлених правил поведінки у залі судового засідання; 3) забезпечення встановленого порядку розгляду та вирішення публічноправового спору та постановлення законного,
обґрунтованого та повного рішення у справі
[7, c. 224]. Безсумнівно, застосування заходів
процесуального примусу має неабияке значення, оскільки надає головуючому у справі від
адміністративного суду реальні інструменти
для впливу на осіб, які порушують встановлені
в суді правила, тим самим створюють перешкоди для здійснення належного судочинства.
Р.М. Мінченко та І.В. Андронов зауважують, що підставами застосування заходів процесуального примусу виступають: реалізація
принципу поваги до суду; дотримання порядку в судовому засіданні; необхідність забезпечення додержання послідовності та порядку
вчинення процесуальних дій; необхідність
дотримання правил професійної етики; спрямованість на забезпечення повного, всебічного
та об’єктивного з’ясування всіх обставин справи [8, c. 159]. І.М. Лукіна звертає увагу на те,
що підставою для застосування заходів процесуального примусу може бути порушення

3/2019
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
встановлених у суді правил, зокрема й тих, що
встановлюються безпосередньо судом, а також
протиправне перешкоджання здійсненню
судочинства чи зловживання своїми правами
[5, с. 5]. Як уявляється, застосування заходів
процесуального примусу має на меті: 1) перешкоджання здійсненню неправомірних діянь
(дій чи бездіяльності) учасників судового
процесу та осіб, що присутні у залі судового
засідання; 2) забезпечення дотримання встановленого законом порядку та правил ведення судового процесу; 3) реалізація принципів
адміністративного судочинства; 4) захист та
відновлення порушених прав та інтересів учасників судового процесу.
Аналіз змісту ч. 1 ст. 146 КАС України дає
змогу констатувати, що до учасників судового
процесу та інших осіб, присутніх у судовому
засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень судді (головуючого судді) застосовується попередження, а в разі повторного вчинення
таких дій – видалення із залу судового засідання. У частині 3 ст. 198 КАС України визначено, що учасники судового процесу, а також
інші особи, присутні в залі судового засідання,
зобов’язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну
зневагу до суду або встановлених у суді правил. З одного боку, такий примусовий захід,
як попередження, не впливає на обмеження
процесуальних прав особи порушника, з іншого – попередження виноситься лише один раз,
адже у разі повторного вчинення таких дій особа, зокрема зацікавлена у результатах розгляду
справи, буде позбавлена права на присутність
у залі судового засідання, тим самим зазнає
певних негативних наслідків. До останніх, між
іншим, низка вчених зараховує: неможливість
заявляти клопотання і відводи, давати усні та
письмові пояснення, доводи та заперечення;
подавати докази, брати участь у дослідженні
доказів, висловлювати свою думку з питань,
які виникають під час розгляду справи, ставити питання іншим особам, які беруть участь у
справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб [6, c. 793].
Стає очевидним, що застосування попередження як заходу процесуального примусу саме
для зацікавлених осіб у результатах розгляду
справи накладає суттєвий відбиток на фактичну реалізацію ними процесуальних прав у майбутньому, значно впливає на тривалість перебігу судового розгляду справи.
Підстава видалення із залу судового засідання є аналогічною підставі застосування
попередження лише із вказівкою на те, що

вимагає повторного вчинення порушення
порядку під час судового засідання або невиконання розпоряджень головуючого [9, с. 469].
На такій самій ознаці, як повторність протиправної поведінки, акцентовано увагу і
законодавцем, розглядаючи її підставою для
застосування до особи-порушника такого процесуального заходу, як видалення із залу судового засідання. Тобто така особа продовжує
перешкоджати належному перебігу судового
процесу і проігнорувала загрозу застосування
щодо неї більш суворого заходу процесуального примусу, вказану в ухвалі про застосування
попередження.
Звертає на себе увагу зміст ч. 2 ст. 146 КАС
України стосовно того, що у разі повторного
вчинення перекладачем, спеціалістом дій, за
які застосовується попередження, суд оголошує перерву і надає час для заміни перекладача і спеціаліста. Вбачається, що такий законодавчий припис зумовлений тим, що видалення
вказаних учасників справи із залу судового
засідання призведе до порушення процесуальних прав осіб, що беруть участь у справі, і які
користується їхніми послугами. Разом із тим
таке правило мало бути застосоване не лише до
перекладача та спеціаліста, а також і до інших
осіб, які в судовому засіданні виконують свої
професійні обов’язки, – експерта і експерта з питань права, якщо їх видалення із залу
судового засідання призведе до неможливості
об’єктивного та неупередженого вирішення
адміністративної справи.
Підставою для застосування іншого заходу процесуального примусу – тимчасового
вилучен¬ня доказів для їх дослідження судом
є не¬подання без поважних причин письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, або неповідомлення причин їх
неподання (ч. 1 ст. 147 КАС України), про що
постановляється ухвала. У цьому контексті
В.А. Кузьменко відзначає, що метою тимчасового вилучення доказів для дослідження судом
є створення умов для встановлення обставин
справи, враховуючи принцип активності суду в
адміністративному судочинстві. Адже шляхом
неподання доказів особа суттєво перешкоджає
здійсненню судочинства [10, c. 11]. Отже, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
як захід процесуального примусу, спрямований
на усунення перешкод у здійсненні судочинства
шляхом створення умов для з’ясування всіх
обставин справи, застосовується за наявності
спеціальних підстав: а) неподання доказів, що
були витребувані судом; б) неповідомлення
суду причин про неподання доказів; в) процесуальною формою неподаних доказів є письмові,
речові та електронні засоби доказування.
Неприбуття в судове засідання особи,
яка бере участь у справі, якщо суд визнав
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обов’язковою особисту її участь, тягне за собою
відкладення розгляду справи (ч. 2 ст. 205,
ст. 206, ч. 2 ст. 313 КАС України). Одночасно суд вирішує питання про відповідальність
особи, яка не з’явилася. Так, відповідно до
ч. 1 ст. 148 КАС України привід може бути
застосовано до осіб, особисту участь яких
визнано судом обов’язковою, а також свідків,
які без поважних причин не прибули у судове
засідання або не повідомили причини свого
неприбуття. Законодавець покладає обов’язок
на учасників справи, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, які не можуть з поважних
причин прибути до суду, завчасно повідомляти про це суд, а також інформувати про зміну
місця проживання (перебування, знаходження), роботи або служби (ч. ч 1, 2 ст. 131 КАС
України).
Комплексний аналіз змісту нормативних
положень, які регламентують особливості
вищенаведеного заходу процесуального примусу, дає змогу констатувати, що примусовому приводу можуть бути піддані названі особи
за таких умов: 1) їх належним чином викликали до суду – повідомили про час, дату та місце проведення судового засідання; 2) вони без
поважних причин не прибули у судове засідання або не повідомили причини свого неприбуття; 3) вони не підпадають під категорію осіб, до
яких не дозволяється застосовувати цей захід
відповідно до ч. 2 ст. 148, ст. 66 КАС України.
Варто відзначити, що відповідальність
учасників судового процесу за невиконання
процесуальних обов’язків, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання
судочинству натепер значно посилена законодавцем у вигляді накладення штрафу. На цей
факт вказують нормативні приписи, встановлені ст. 149 КАС України. Зокрема, суд може
постановити ухвалу про стягнення в дохід
Державного бюджету України з відповідної
особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб
у випадках: 1) невиконання процесуальних
обов’язків, зокрема ухилення від вчинення дій,
покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання процесуальними правами,
вчинення дій або допущення бездіяльності з
метою перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість подати
докази, витребувані судом, або неподання
таких доказів без поважних причин суб’єктом
владних повноважень; 4) використання під
час процедури врегулювання спору за участю
судді портативних, аудіотехнічних пристроїв,
а також здійснення фото- і кінозйомки, відео-,
звукозапису.
Законодавець натепер пішов правильним
шляхом, закріпивши окремою ст. 45 «Непри-
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пустимість зловживання процесуальними
правами» у КАС України вичерпний перелік
процесуальних дій, які з урахуванням конкретних обставин справи вказують на зловживання
процесуальними правами. До таких дій зараховано: 1) подання скарги на судове рішення,
яке не підлягає оскарженню, не є чинним або
дія якого закінчилася (вичерпана), подання
клопотання (заяви) для вирішення питання,
яке вже вирішено судом, за відсутності інших
підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення
інших аналогічних дій, які спрямовані на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення;
2) подання декількох позовів до одного й того
самого відповідача (відповідачів) з тим самим
предметом та з тих самих підстав, або подання
декількох позовів з аналогічним предметом і з
аналогічних підстав, або вчинення інших дій,
метою яких є маніпуляція автоматизованим
розподілом справ між суддями; 3) подання
завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має
очевидно штучний характер; 4) необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог
з метою зміни підсудності справи, або завідомо безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією самою метою;
5) узгодження умов примирення, спрямованих
на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до
участі у справі (ч. 2 ст. 45 КАС України).
Що стосується процесуальних обов’язків
учасників справи, то їхній перелік чітко
закріплено у ч. 5 ст. 45 КАС України. Іншою
статтею також визначено спеціальні процесуальні обов’язки для основних учасників
справи – сторін, з урахуванням особливостей
їхнього процесуального статусу (ст. 47 КАС
України). Виходячи зі змісту названих положень, можемо констатувати, що суд має право
накласти штраф у таких випадках, як: 1) прояв
неповаги до суду та до інших учасників судового процесу; 2) несприяння у своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному встановленні всіх обставин справи; 3) неприбуття особи в
судове засідання за викликом суду, якщо явка
визнана судом обов’язковою; 4) неподання
наявних доказів у порядку та строки, встановлені законом або судом, приховування доказів;
5) ненадання суду повних і достовірних пояснень з питань, які ставляться судом, а також
учасниками справи в судовому засіданні;
6) невиконання процесуальних дій у встановлені законом або судом строки; 7) невиконання
інших процесуальних обов’язків, визначених
законом або судом.
Вважаємо, що штраф як захід процесуального примусу застосовується за недобросовіс-
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ну реалізацію процесуальних прав учасниками
справи, зловживання ними і використання
невідповідно до цільових настанов адміністративного судочинства, а також ухилення і невиконання процесуальних обов’язків, спрямованих на порушення законних прав та інтересів
інших осіб, що беруть участь у справі, і перешкоджання діяльності суду щодо правильного
і своєчасного розгляду та вирішення справи.
Висновки
Проведення загальної характеристики
заходів процесуального примусу, закріплених
КАС України, зокрема за підставами, змістом
та особливостями їх застосування в адміністративному судочинстві, дає змогу визначити їх як
передбачені адміністративно-процесуальним
законодавством засоби впливу фізичного, психологічного або майнового характеру, які застосовуються судом (головуючим суддею) або за
його дорученням іншими уповноваженими особами до учасників судового процесу та інших
осіб, що присутні у залі судового засідання, з
метою попередження і припинення зловживання процесуальними правами, запобігання створенню протиправних перешкод у відправленні
судочинства та реалізації його принципів, а
також забезпечення дотримання встановлених
у суді правил ведення судового процесу.
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Статья посвящена исследованию мер процессуального принуждения, применяемых административным судом к нарушителям порядка в зале судебного заседания во время рассмотрения и
разрешения публично-правовых споров. Автором определены общие принципы применения мер процессуального принуждения в административном судопроизводстве и предоставлена общая правовая
характеристика особенностей применения предупреждения, удаления из зала судебного заседания,
временного изъятия доказательств для исследования судом, привода и штрафа как мер процессуального принуждения в судебном процессе.
Ключевые слова: меры процессуального принуждения, административно-процессуальная деятельность, административный суд, административно-процессуальные нормы, административнопроцессуальные правоотношения.

The scientific article is devoted to researching of procedural coercion applied by the administrative court
to the courtroom order offenders during the consideration and resolution of public law disputes. The author
defined the basic grounds of the usage of measures of procedural compulsion in administrative proceedings,
and given the legal characteristic features of the usage of the warning, expulsion from the courtroom, a temporary withdrawal of evidence by the court for investigation, forced conveyance to the court, fine as measures
of procedural compulsion in administrative proceedings.
Key words: measures of procedural coercion, administrative procedural activities, administrative court,
administrative procedural norms, administrative procedural legal relations.
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СУТНІСТЬ І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
СЛІДЧИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано та узагальнено теоретико-правові підходи до розуміння сутності понять правового статусу та адміністративно-правового статусу. Запропоновано авторське
визначення поняття адміністративно-правового статусу слідчих органів. Проаналізовано нормативно-правову базу, яка регламентує адміністративно-правовий статус слідчих органів в Україні. Обґрунтовано, що адміністративно-правовий статус слідчих органів в Україні є недосконалим,
визначені основні аспекти його вдосконалення.
Ключові слова: слідчі органи, слідчі підрозділи, правоохоронні органи, органи досудового розслідування, адміністративно-правовий статус, повноваження, компетенція.

Постановка проблеми. Невід’ємною
передумовою реалізації принципів законності та верховенства права, на яких базується
державне управління в будь-якій демократичній правовій державі і загалом правової
урегульованості діяльності органів державної влади, є встановлення їх адміністративно-правового статусу.
Натепер адміністративно-правовий статус
слідчих органів і адміністративно-правовий
статус слідчого, зокрема, є недосконалими, а
законодавство, що регулює це питання, часто
є колізійним і фрагментарним. Адже при цьому й сучасний незадовільний стан безпеки в
державі та високий рівень злочинності зумовлюють розширення кола завдань, що постають перед слідчими органами, підвищення
складності справ, суттєву напруженість праці
тощо. У зв’язку з цим необхідним є не лише
чітке бачення сутності поняття адміністративно-правового статусу слідчих органів, але
й практичне узгодження і належне законодавче закріплення його окремих елементів –
сфери компетенції, прав і обов’язків, повноважень тощо. Тому питання удосконалення
адміністративно-правового статусу слідчих
органів в Україні є своєчасним і актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Адміністративно-правовий статус у
різних сферах правовідносин досліджували
В.Б. Авер’янов, С.С. Алексєєв, О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, М.В. Вітрук,
В.М. Галунько, А.Г. Каткова, О.О. Кіпер,
І.Б. Коліушко, В.К. Колпаков, Т.В. Корчева,
Б.М. Лазарєв, Д.Г. Мулявка, Н.Р. Нижник,
К.Є. Петрухін, В.Ф. Погорілко, В.Я. Тацій,
В.П. Тимощук, О.І. Шевченко, Р.М. Яковлєв,
О.Ю. Янчук, О.Н. Ярмиш та інші науковці.
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Не вирішені раніше проблеми. Проте,
незважаючи на значний науковий доробок з
цієї проблематики, адміністративно-правовий
статус слідчих органів потребує подальшого
дослідження та вдосконалення з урахуванням
законодавчих та інституціональних змін.
Метою цієї статті є дослідження сутності
та напрямів удосконалення адміністративно-правового статусу слідчих органів в
Україні.
Виклад основного матеріалу. Варто
погодитися з Т.В. Корчевою з приводу того,
що практична реалізація конституційних
засад у кримінальному процесі можлива
лише за усвідомлення кожною особою під
час кримінального провадження свого процесуального положення (статусу), яке саме
надає можливість ефективно реалізувати
свої процесуальні права і захищати процесуальні інтереси, виконуючи відповідну
процесуальну функцію [1]. На слідчі підрозділи покладено специфічні завдання,
для вирішення яких їм надано широке коло
повноважень, реалізація яких потребує чітко
сформованої системи управління діяльністю
слідчими підрозділами.
При цьому К.Є. Петрухін слушно відзначає, адміністративно-управлінські правовідносини за участю слідчих підрозділів
мають свої особливості, зумовлені специфікою їхнього правового статусу та правового
статусу їхніх посадових осіб, а також специфікою тих завдань та функцій, які на них
покладаються [2, с. 412]. Погоджуючись з
вищесказаним, вважаємо за необхідне дослідити спершу сутність адміністративно-правового статусу слідчих органів.
© М. Калатур, 2019
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Так, у загальному розумінні правовий
статус («статус» з лат. – положення, стан
чого-небудь або будь-кого) означає установлене нормами права положення його
суб’єктів, сукупність їхніх прав і обов’язків;
характеризує загальне положення суб’єкта
в тому чи іншому колі суспільних відносин;
юридично опосередковує основні зв’язки
між державою, суспільством та індивідами і
характеризується урегульованістю нормами
права [3; 4, с. 547; 5, с. 65].
Натомість, на думку С.С. Алексєєва,
правовий статус є порядком регулювання,
що виражається в комплексі правових засобів, які характеризують особливе поєднання
дозволів, заборон, позитивних зобов’язань,
взаємодіють між собою і забезпечують особливу спрямованість правового регулювання
[6, с. 170], а М.В. Вітрук стверджує, що правовий статус являє собою сукупність законних
інтересів, прав, обов’язків і визначає межі
діяльності суб’єкта щодо інших суб’єктів,
завдяки чому створюються можливості для
виконання суб’єктами права передбачених
функцій [7; с. 7, 147].
Водночас М.І. Горбач підкреслює, що
основою адміністративно-правового статусу є норми адміністративного права,
зовнішнім виразом яких є джерела адміністративного права, якими визначаються
правосуб’єктність, адміністративні обов’язки
і права, адміністративна відповідальність [8].
Д.Д. Цабрія акцентує увагу, що правовий
статус органу влади визначає його призначення, місце в системі органів влади і включає в себе: спосіб і порядок утворення; сферу
діяльності; цілі, завдання, функції; владні
повноваження; методи і форми діяльності;
відповідальність тощо [9, с. 126].
Переходячи до розгляду безпосередньо статусу слідчих органів, відзначимо, що
К.Є. Петрухін пропонує адміністративноправовий статус слідчого підрозділу визначати: як врегульоване адміністративно-правовими нормами становище цього підрозділу
в державно-управлінській ієрархії правоохоронних органів, яке визначається характером та межами покладених на слідчі підрозділи управлінських функцій, зумовленими
завданнями та метою їх основної діяльності [2, с. 415]. Своєю чергою О.І. Шевченко
звертає увагу, що юридична природа адміністративно-правового статусу слідчого в
Україні наповнена численними вертикальними і горизонтальними зв’язками; слідчі
органи організаційно підпорядковані різним центральним органам виконавчої влади. Виходячи з цього, автор стверджує, що
зміст адміністративно-правового статусу
слідчого в Україні – це сукупність юридич-

них елементів, які характеризують його адміністративно-правові аспекти як провідного
суб’єкта в системі досудового розслідування
кримінальних проваджень, до складу яких
належать підстави і порядок виникнення
адміністративної правосуб’єктності, адміністративні права і обов’язки, гарантії незалежності та адміністративної відповідальності,
що встановлюються на основі норм адміністративного права [10, с. 48–49].
Отже, узагальнюючи теоретико-правові
підходи до розуміння досліджуваної категорії,
пропонуємо визначити сутність поняття адміністративно-правового статусу слідчих органів як систему врегульованих нормами адміністративного права елементів – призначення
й місця, сфери й меж діяльності конкретного
слідчого органу в системі органів досудового розслідування та системі правоохоронних
органів загалом; мети, завдань і функцій; його
структури, компетенції та владних повноважень; прав і обов’язків, відповідальності;
принципів, форм і методів діяльності, особливостей взаємодії з іншими суб’єктами
кримінального провадження, які в підсумку
уможливлюють практичну реалізацію слідчим органом покладених на нього державою
завдань і функцій, базуючись, передусім, на
принципах законності та верховенства права.
Нині адміністративно-правовий статус
слідчих органів урегульований нормами Кримінального процесуального кодексу України
(далі – КПК України) від 13.04.2012 № 4651VI, законів України «Про Національну
поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII, «Про
Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794-VIII, «Про Національне антикорупційне бюро України» від
14.10.2014 р. № 1698-VII, «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р. № 2229-XII
та інших нормативно-правових актів.
Слідчі підрозділи в системі правоохоронних органів держави посідають особливе
місце, будучи процесуально самостійною,
основною та первісною ланкою в процесі
кримінального провадження, виконуючи
передбачені чинним законодавством самостійні завдання у процесі кримінального
провадження, сприяючи шляхом ефективного досудового розслідування максимально
можливому вирішенню справи та, відповідно, відновленню порушених прав потерпілих осіб і притягненню правопорушників до
передбаченої законом відповідальності.
Першочергова визначальна роль слідчих
підрозділів у системі правоохоронних органів держави полягає у виконанні специфічної
функції досудового розслідування, яка є самостійною й відокремленою від функцій обвинувачення, захисту чи судового розгляду.
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У ст. 216 КПК України встановлено підслідність слідчих органів, у ст. 38 визначено
їх систему, в ст. 40 містяться більшість із
загальних аспектів адміністративно-правового статусу слідчих органів. Так, слідчий
несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій і
відповідно уповноважений: 1) починати
досудове розслідування за наявності підстав,
передбачених Кодексом; 2) проводити слідчі
(розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кодексом;
3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових)
дій відповідним оперативним підрозділам;
4) звертатися за погодженням із прокурором
до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального
провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових)
дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру; 6) за результатами
розслідування складати обвинувальний акт,
клопотання про застосування примусових
заходів медичного або виховного характеру
та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у
випадках, передбачених Кодексом, у тому
числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених
ст. 284 Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені КПК України [11].
Слідчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються
у письмовій формі. Невиконання слідчим
законних вказівок та доручень прокурора,
наданих у порядку, передбаченому Кодексом, тягне за собою передбачену законом
відповідальність. Водночас слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до
вимог КПК України, є самостійним у своїй
процесуальній діяльності, втручання в яку
осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної
влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов’язані
виконувати законні вимоги та процесуальні
рішення слідчого [11].
Як зазначає О.О. Кіпер, основний прояв
процесуальна самостійність слідчого знаходить у наданих йому законом самостійних
процесуальних повноваженнях, від яких
залежать стан та межі його процесуальної
самостійності. Автор, аналізуючи ст. 40 КПК
України, констатує, що процесуальні повноваження слідчого значно звужені (обмежені)
щодо прийняття рішень про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих
(розшукових) дій порівняно з повноважен-
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нями, які передбачала ст. 114 КПК 1960 р.
[12, с. 115, 130], з чим варто погодитися.
Так, згідно з чинним КПК України,
передбачено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових)
дій, а також майже всі заходи забезпечення
кримінального провадження, включаючи
запобіжні заходи, що потребують або рішення прокурора, або попередньої згоди прокурора та дозволу слідчого судді. Проте щодо
деяких слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які не зачіпають суттєво права і законні інтереси учасників кримінального провадження, не містять
у собі великої небезпеки порушення прав
осіб, доречно було б також надати самостійні повноваження слідчому щодо прийняття
рішення про їх проведення (наприклад, у
освідчуванні особи, у встановленні місцезнаходження радіоелектронного засобу та спостереження за особою тощо) [12, с. 130–131].
Адже такі слідчі дії потребують насамперед
оперативності у їх здійсненні.
С.С. Кирпа, своєю чергою, відзначає, що
слідчий є публічною особою, діє відкрито,
спілкується з підозрюваним, його адвокатом, іншими особами, причетними до справи,
тому він не має можливості самостійно провадити конспіративні заходи [13, с. 219]. Цей
же аспект О.О. Кіпер пояснює відсутністю в
слідчого достатніх теоретичних знань і практичних умінь проводити такі дії [12, с. 128].
Проте, на наш погляд, слідчі й так самостійно практично не проводять негласні слідчі
(розшукові) дії і здебільшого доручають їх
проведення оперативним підрозділам або
проводять їх спільно з ними. Водночас для
врегулювання спірного питання в цій сфері
вважаємо доречним у КПК України чітко
виокремити види негласних слідчих дій, які
слідчий буде уповноважений самостійно
проводити.
У контексті дослідження можливостей
вдосконалення адміністративно-правового
статусу слідчих органів і статусу слідчого,
зокрема О.І. Шевченко стверджує, що натепер відсутній загальний закон про слідчого,
де слідчий розглядався б лише як посадова
особа (службова особа) відповідного органу
та прирівнювався б до такої особи, адже його
повноваження різко різняться від загальних
посад і відзначаються низкою відмінних
ознак. На думку автора, такий закон дав би
змогу розробити єдиний підхід до статусу
слідчого, його прав та обов’язків, чітко визначив би підстави притягнення слідчих до відповідальності, їхні повноваження, соціальне
забезпечення тощо [11, с. 181].
Проте, на наш погляд, недоцільно приймати закон по кожній посаді чи кожному
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підрозділу правоохоронних органів. Тому
наголошуємо на необхідності прийняття спеціального Закону «Про правоохоронні органи
України», у якому має бути єдине тлумачення
сутності та закріплення вичерпного переліку
правоохоронних органів держави для формування чіткого бачення системи цих органів і
сфери їхньої компетенції, можливості позиціювання окремих їх видів і, зокрема, слідчих
підрозділів залежно від юрисдикції, специфіки діяльності, виконуваних функцій тощо, а
також повно регламентовано адміністративно-правовий статус слідчих підрозділів і державні гарантії його реалізації.
Окрім вищесказаного, слід звернути
увагу й на такі недоліки сучасного становища слідчих органів, на яких наголошує
А.Г. Нікуліна, а саме: відокремленість слідчих підрозділів і відсутність у них навичок
оперативної роботи; відсутність належної
взаємодії як слідчих та оперативних підрозділів поліції, так і органів досудового
розслідування поліції з іншими органами
досудового розслідування, а також іншими
суб’єктами правоохоронної системи України; дублювання низки повноважень органів
досудового розслідування та інших суб’єктів
правоохоронної системи [14] тощо.
Погоджуючись із нагальністю вдосконалення порядку взаємодії слідчих та оперативних підрозділів як одного з елементів їхнього
адміністративно-правового статусу, зазначимо, що проблема полягає в системному
конфлікті – різному розумінні обсягу роботи
й ролі в розслідуванні конкретного кримінального провадження, різному підпорядкуванні, різних пріоритетах у роботі. Станом
на сьогодні в Україні лише один орган має
у своїй структурі детективів – Національне
антикорупційне бюро України, де детективи
здійснюють у тому числі оперативну роботу,
фіксацію доказів і підготовку всіх процесуальних документів [11, с. 176–177].
Щодо недосконалості взаємодії постає
питання і у розрізі системи слідчих органів.
Побутує думка, що органи досудового розслідування конкурують між собою, а іноді й
намагаються завадити один одному замість
того, щоб ефективно співпрацювати, обмінюватися інформацією, проводити спільні операції. Особливо гостро ця ситуація відчутна
у сфері боротьби з корупцією [15].
Висновки
Отже, узагальнюючи вищесказане, вважаємо, що адміністративно-правовий статус
слідчих органів в Україні є недосконалим і в
таких основних аспектах потребує:
1) оптимізувати систему слідчих органів
задля підвищення ефективності реалізації

завдань досудового розслідування й кримінального провадження і водночас уможливлення якісної реалізації адміністративноправового статусу того чи іншого слідчого
органу;
2) прийняти спеціальний Закон «Про
правоохоронні органи України», у якому
має бути єдине тлумачення сутності та закріплення вичерпного переліку правоохоронних органів держави для формування чіткого бачення системи цих органів і сфери їхньої
компетенції, можливості позиціювання окремих їх видів і, зокрема, слідчих підрозділів
залежно від юрисдикції, специфіки діяльності, виконуваних функцій тощо, а також повно
регламентовано адміністративно-правовий
статус слідчих підрозділів і державні гарантії
його реалізації;
3) визначити та відповідно закріпити в ст. 38 Кримінального процесуального
кодексу України мету діяльності слідчих
підрозділів правоохоронних органів держави як забезпечення ефективного та якісного
досудового розслідування, що передбачає
встановлення в оптимальні строки істинних
обставин справи, у якій відкрито провадження, і забезпечення прав, свобод та інтересів
його учасників на стадії досудового розслідування.
4) передбачити реальні гарантії реалізації
процесуальної самостійності слідчого та його
адміністративно-структурної незалежності;
5) розширити процесуальні повноваження слідчого щодо прийняття рішень про
проведення слідчих (розшукових) дій та
негласних слідчих (розшукових) дій щодо
деяких слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які не зачіпають суттєво права і законні інтереси учасників кримінального провадження, не містять у
собі великої небезпеки порушення прав осіб,
варто надати самостійні повноваження слідчому щодо прийняття рішення про їх проведення; чітко виокремити у КПК України
види негласних слідчих дій, які слідчий буде
уповноважений самостійно проводити;
6) узгодити співпрацю слідчих і оперативних підрозділів, поширюючи практику
впровадження посад детективів, які виконують обидві ці функції (нині має місце в
НАБУ), адже наразі загалом відсутнє чітке
законодавче розмежування функцій слідчого
та працівника оперативного підрозділу;
7) усунути дублювання повноважень
органів досудового розслідування та інших
суб’єктів правоохоронної системи;
8) налагодити взаємодію в системі органів
досудового розслідування та з іншими правоохоронними органами, органами державної
влади та місцевого самоврядування та ін.
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В статье проанализированы и обобщены теоретико-правовые подходы к пониманию сущности
понятий правового статуса и административно-правового статуса. Предложено авторское определение понятия административно-правового статуса следственных органов. Проанализирована
нормативно-правовая база, регламентирующая административно-правовой статус следственных
органов в Украине. Обосновано, что административно-правовой статус следственных органов в
Украине является несовершенным, определены основные аспекты его совершенствования.
Ключевые слова: следственные органы, следственные подразделения, правоохранительные органы,
органы предварительного расследования, административно-правовой статус, полномочия, компетенция.

The article analyzes and generalizes theoretical and legal approaches to understanding the essence of concepts of legal status and administrative-legal status. Author’s definition of the concept of administrative-legal
status of investigating bodies is proposed. The normative and legal basis, which regulates the administrative
and legal status of investigative bodies in Ukraine, is analyzed. It is substantiated that the administrative
and legal status of investigating bodies in Ukraine is imperfect, and the main aspects of its improvement are
determined.
Key words: investigating bodies, investigative units, law enforcement bodies, bodies of pre-trial
investigation, administrative-legal status, powers, competence.
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СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕАГУВАННЯ НА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО
НАСИЛЬСТВА ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
Обґрунтована актуальність проблеми визначення суб’єктів адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства. Узагальнені результати теоретичних досліджень в
частині визначення суб’єктів адміністративного права і адміністративних правовідносин, та на їх
основі сформульовано відповідну авторську дефініцію поняття «суб’єкти адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства». Здійснено аналіз законодавства, яке регулює
суспільні відносини у сфері протидії домашньому насильству в частині визначення кола суб’єктів
адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства та їх повноважень. Внесені пропозиції щодо удосконалення зазначеного регулювання.
Ключові слова: домашнє насильство, суб’єкти адміністративно-правового реагування, повноваження.

Постановка проблеми. Теоретико-методологічний аналіз проблеми визначення
суб’єктів адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства
дає підстави для віднесення до головних її
напрямів дослідження питання формулювання основних підходів до формування їх
переліку, визначення місця в системі протидії домашньому насильству та окреслення кола повноважень. Вивчення означеної
проблеми буде актуальним як у теоретичнонауковому, так і законодавчо-нормативному
аспектах.
Мета статті – на основі аналізу законодавства, яке регулює суспільні відносини
у сфері протидії домашньому насильству,
обґрунтувати
актуальність
проблеми
визначення суб’єктів адміністративноправового реагування на вчинення домашнього насильства. Узагальнити результати
теоретичних досліджень в частині визначення суб’єктів адміністративного права і
адміністративних правовідносин, та на їх
основі сформулювати відповідну авторську дефініцію поняття «суб’єкти адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства».
Виклад основного матеріалу. Аналіз
адміністративно-правових та юридичних
досліджень дає підстави для констатації відсутності наукових розвідок, спрямованих
на теоретико-концептуальне обґрунтування
проблеми визначення кола суб’єктів адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства. Водночас достат© М. Легенька, 2019

ньо глибокі, різнозмістовні та всеохоплюючі
дослідження в галузі суб’єктів адміністративного права загалом можуть бути ефективною
теоретико-правовою базою для дослідження
зазначеної проблеми.
Різноманітні проблеми суб’єктів адміністративного права в цілому, а також окремі
їх аспекти стосовно забезпечення протидії
домашньому насильству були досліджені
в наукових працях таких відомих вчених в
галузі правознавства та державного управління, як В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка,
Ю.П. Битяк, Ю.А. Ведєрніков, І.П. Голосніченко, О.О. Дудоров, Т.О. Коломоєць,
В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, К.Б. Левченко, М.Н. Марченко, М.І. Матузов, Т.О. Мацелик, О.І. Остапенко, М.Ф. Стахурський,
С.Г. Стеценко, О.О. Уварова, М.І. Хавронюк,
Г.О. Христова, Ю.С. Шемшученко, В.К. Шкарупа та інші. Всі дослідники обґрунтовують
виняткову важливість проблематики визначення суб’єктів адміністративного права, від
правильного вирішення якої великою мірою
залежить визначення предмета і методу правового регулювання, чітке окреслення обсягу та меж прав і обов’язків учасників адміністративних правовідносин, методологічного
обґрунтування законодавчої і правозастосовної діяльності.
Найпоширеніше тлумачення поняття
суб’єкта адміністративного права пропонує В.Б. Авер’янов, який визначає його як
учасника суспільних відносин, який має
суб’єктивні права та виконує суб’єктивні
обов’язки,
встановлені
адміністративно-правовими нормами [1, с. 214–215].
В.К. Колпаков у визначенні поняття суб’єктів
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адміністративного права акцентує увагу на їх
здатності виконувати покладені обов’язки та
реалізовувати надані права у сфері публічного управління [2, с. 73]. Т.О. Коломоєць, відносячи до суб’єктів адміністративного права
як юридичних, так і фізичних осіб, називає
їх головними ознаками наявність прав і
обов’язків у сфері державного управління
та здатність до реалізації прав та виконання
обов’язків [3, с. 78].
І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський
та Н.І. Золотарьова акцентують увагу на
наявності суб’єктивних прав та обов’язків
суб’єктів адміністративного права, розуміючи під останніми учасників адміністративних правовідносин, тобто ототожнюючи їх
[4, с. 12]. Також вважають тотожними поняття «суб’єкт адміністративного права» та
«суб’єкт адміністративних правовідносин»
М.І. Матузов [5, с. 288] та М.М. Марченко,
які зазначають достатньо поширене використання зазначених понять як синонімів
[6, с. 263].
Водночас велика кількість адміністративістів обстоюють позиції диференціювання
понять «суб’єкт адміністративного права» та
«суб’єкт адміністративних правовідносин».
До них, зокрема, належить В.Б. Авер’янов,
який переконливо обґрунтовує більш вузьке коло суб’єктів адміністративних правовідносин, які беруть участь у зазначених
відносинах, на відміну від суб’єктів адміністративного права, які можуть бути як реальними учасниками таких відносин, так і лише
потенційними претендентами на цю участь
[1, с. 95].
Подібної
позиції
дотримуються
і
В.К. Шкарупа та Ю.А. Ведєрніков, які підкреслюють, що суб’єкти адміністративного
права можуть стати суб’єктом адміністративних правовідносин лише за наявності
адміністративно-правових норм, які передбачають права та обов’язки цього суб’єкта,
його адміністративну правоздатність та
дієздатність, а також наявність підстав для
виникнення, зміни та припинення правовідносин [7, с. 40–41]. При цьому практично всі
учасники дискусії одностайні щодо віднесення до суб’єктів адміністративного права як
юридичних, так і фізичних осіб, які наділені
державою правами та обов’язками у сфері
державного управління та місцевого самоврядування.
Вважаємо за доцільне зауважити, що
виходячи з проблематики нашого дослідження, актуальними видаються обидва
аналізовані підходи, оскільки певна частина
суб’єктів адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства,
а саме – державні органи, на які покладе-
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ні відповідні повноваження, є одночасно
і суб’єктами адміністративного права та
адміністративних правовідносин, а певна
частина, маючи відповідні, так би мовити,
потенційні права, у правовідносини можуть
вступати лише за певних умов.
Перелік суб’єктів адміністративного права міститься і в багатьох визначеннях зазначеної дефініції. Так, В.К. Колпаков, визначаючи поняття суб’єктів адміністративного
права, відносить до останніх органи державної виконавчої влади та їх структурні підрозділи, органи громадських організацій, адміністрацію, підприємств, установ та організацій,
виконавчі підрозділи місцевого самоврядування, громадян, осіб без громадянства та
іноземних громадян [8, с. 100].
Виходячи з проблематики нашого дослідження, особливо цінною є наукова позиція В.Б. Авер’янова, який звертає увагу на
велике коло учасників суспільних відносин, наділених адміністративним правом
правосуб’єктністю, і на підставі цього робить
висновок щодо значно ширшого переліку
суб’єктів адміністративного права. Науковець відносить до таких суб’єктів громадян,
іноземців, осіб без громадянства, органи держави, передусім органи виконавчої влади, а
також внутрішні частини їх апарату, органи
громадських організацій, адміністрацію підприємств, установ, організацій, а також органи місцевого самоврядування [9, с. 190].
Саме таким широким підходом керувався
законодавець, визначаючи суб’єктів адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства у Законі України
«Про запобігання та протидію домашньому
насильству»:
«1) спеціально уповноважені органи у
сфері запобігання та протидії домашньому
насильству;
2) інші органи та установи, на які покладаються функції із здійснення заходів у
сфері запобігання та протидії домашньому
насильству;
3) загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб;
4) громадяни України, іноземці та особи
без громадянства, які перебувають в Україні
на законних підставах» [10].
Законом повно і вичерпно визначений
перелік спеціально уповноважених органів
у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству, до яких віднесені центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству,
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству,
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Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації та їх структурні підрозділи, до повноважень яких належить здійснення заходів у сфері запобігання
та протидії домашньому насильству, а також
сільські, селищні, міські, районні у містах
(у разі їх створення) ради, їх виконавчі органи, до повноважень яких належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству.
До переліку інших органів та установ, на
які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, включені служби у справах дітей, уповноважені підрозділи органів
Національної поліції України, органи управління освітою, навчальні заклади, установи
та організації системи освіти, органи охорони здоров’я, установи та заклади охорони
здоров’я, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, суди, прокуратура та уповноважені органи з питань пробації.
Критерієм віднесення до суб’єктів адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства загальних
служб підтримки постраждалих визначено
їх можливість надання допомоги постраждалим від такого насильства. Таким чином,
визначені центри соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, притулки для дітей, центри
соціально-психологічної реабілітації дітей,
соціально-реабілітаційні центри, центри
соціально-психологічної допомоги, територіальні центри соціального обслуговування, а
також інші заклади, установи та організації,
які надають соціальні послуги постраждалим
особам.
Також визначений перелік спеціалізованих служб підтримки постраждалих
осіб шляхом віднесення до нього притулків
для постраждалих осіб, центрів медикосоціальної реабілітації постраждалих осіб,
кол-центрів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за
ознакою статі та насильству стосовно дітей,
мобільних бригад соціально-психологічної
допомоги постраждалим особам та особам,
які постраждали від насильства за ознакою
статі, а також закладів та установ, які призначені виключно для постраждалих осіб та
осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі.
Передбачена можливість участі у здійсненні заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності, громадських об’єднань та іноземних неурядових організацій. Така можливість передбачена і для фізичних осіб та
фізичних осіб-підприємців, за умови наяв-

ності можливостей надання ними соціальних
послуг.
Визначені повноваження центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству,
до яких віднесені формування відповідної
державної політики, її нормативно-правове регулювання, координація діяльності
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству, методичне забезпечення їх діяльності,
затвердження стандартів надання соціальних послуг постраждалим особам та здійснення міжнародного співробітництва [10].
Законом також визначені повноваження
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству,
до яких віднесено реалізацію такої політики,
забезпечення створення та функціонування Єдиного державного реєстру випадків
домашнього насильства та насильства за
ознакою статі, здійснення повноважень держателя цього реєстру, забезпечення функціонування служб підтримки постраждалих
осіб, координацію підготовки відповідних
фахівців, інформаційне, наукове та методичне забезпечення аналізованого напряму
діяльності, облік, моніторинг та звітування
про хід та результати діяльності [10].
Виходячи з функціонального та інституційного аналізу, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству, та одночасно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству, можна вважати міністерство соціальної
політики України, однак лише гіпотетично,
оскільки Положення про Міністерство у відповідність до оновлення законодавства щодо
запобігання та протидії домашньому насильству не приводилося, а відтак оперує застарілими термінами.
Так, зокрема, пункт 1 Положення про
Міністерство соціальної політики визначає зазначене Міністерство центральним
органом виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері запобігання насильству в сім’ї.
Запобігання насильству в сім’ї віднесено
пунктом 3 і до основних завдань Міністерства. Подібна ж картина спостерігається і
в переліку повноважень Міністерства соціальної політики, до яких, зокрема, віднесені
координація діяльності уповноважених підрозділів органів внутрішніх справ, опіки та
піклування із запобігання насильства в сім’ї,
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узагальнення відомостей про насильство в
сім’ї, ініціювання створення на регіональному рівні відповідних установ для таких
жертв та контроль за їх діяльністю, методичне забезпечення проходження корекційної
програми особами, які вчинили насильство в
сім’ї, прийом і розгляд заяв про таке насильство та направлення жертв насильства в сім’ї
до відповідних спеціалізованих установ [11].
Таким чином, Положення про Міністерство соціальної політики в аспекті досліджуваної проблеми, безумовно, є застарілим і
потребує негайного оновлення.
В той же час необхідно зазначити, що в
частині реалізації вищезазначеної функції
Міністерством вжито ряд важливих адміністративно-нормативних,
організаційноуправлінських та методично-інформаційних
заходів, спрямованих на розгортання діяльності по забезпеченню належного реагування
на факти вчинення домашнього насильства.
Насамперед вважаємо за необхідне відзначити прийняття та запровадження Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку взаємодії суб’єктів,
що здійснюють заходи у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» [12]. Предметом регулювання зазначеного Порядку є механізм
взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у
сфері запобігання та протидії домашньому
насильству, визначення процедури надання
допомоги та захисту постраждалим особам,
забезпечення відшкодування заподіяної їм
шкоди, а також належного розслідування
фактів насильства та притягнення кривдників до відповідальності, передбаченої чинним
законодавством. Окремо вважаємо за доцільне підкреслити, що зазначеним порядком
віднесено до головних завдань його реалізації саме забезпечення ефективного реагування на факти насильства.
Загальну координацію діяльності уповноважених суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству покладено на
Міністерство соціальної політики. Встановлено, що на регіональному рівні така координація здійснюється державними адміністраціями та виконавчими органами відповідних
рад, у тому числі об’єднаних територіальних
громад. Передбачено в органах виконавчої
влади та органах місцевого самоврядування
покладення завдань щодо координації заходів у сфері запобігання і протидії домашньому насильству на уповноважених осіб із
забезпечення рівності прав та можливостей
жінок і чоловіків, запобігання та протидії
насильству за ознакою статі.
До суб’єктів адміністративно-правового
реагування на вчинення домашнього насиль-
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ства віднесені і служби у справах дітей, які
повинні вживати заходів із захисту прав та
законних інтересів як постраждалої дитини,
так і дитини-кривдника, приймати, розглядати та належним чином реагувати на заяви, звернення і повідомлення про домашнє
насильство щодо дітей та за участю дітей,
вживати відповідних інформаційно-просвітницьких заходів, забезпечувати влаштування
дитини до відповідних установ, у яких створені належні умови для їх проживання, виховання, навчання та реабілітації, проведення
профілактичної роботи, ініціювати питання
про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб у зв’язку з неналежним виконанням останніми обов’язків щодо
протидії домашньому насильству, взаємодіяти з іншими суб’єктами запобігання та протидії домашньому насильству та звітуватися
про проведену роботу.
При цьому слід зазначити, що нормативно-правове забезпечення діяльності зазначеної служби було своєчасно відкориговане
і доповнене повноваженнями, що стосуються протидії домашньому насильству. Так, до
Типового положення про службу у справах
дітей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації [13],
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 23 січня 2019 р. № 43, внесені доповнення до повноважень зазначених служб в
частині реалізації заходів щодо захисту прав
і законних інтересів постраждалої дитини та дитини – кривдника, інформаційнороз’яснювальної та профілактичної роботи,
а також контролю за відповідною діяльністю
аналогічних служб нижчого рівня та посадових осіб в частині захисту дітей у зв’язку
з вчиненням домашнього насильства [14].
Водночас, як свідчить вибірковий аналіз, відповідні служби різних рівнів не відреагували
на законодавчі зміни. Для прикладу можна
навести положення про службу у справах
дітей Одеської обласної державної адміністрації [15], в якому ніякої уваги питанням
запобігання та протидії домашньому насильству не приділено.
Також до суб’єктів реагування на вчинення домашнього насильства належать і уповноважені підрозділи органів Національної поліції, які забезпечують виявлення та своєчасне
реагування на факти домашнього насильства,
приймають і розглядають заяви та повідомлення про такі факти та вживають заходи
щодо його припинення та надання допомоги
постраждалим особам, інформують їх про їх
права, заходи і соціальні послуги, якими вони
можуть скористатися. Окрім того, органи
Національної поліції уповноважені виносити
термінові заборонні приписи стосовно крив-
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дників, брати їх на профілактичний облік та
проводити відповідну роботу, здійснювати
контроль за виконанням ними спеціальних
заходів протидії домашньому насильству, у
передбаченому законодавством порядку анулювати надані їм дозволи на право придбання, зберігання, носіння зброї та боєприпасів та
вилучати останні.
Органи управління освітою, заклади та
установи освіти як суб’єкти адміністративноправового реагування на вчинення домашнього насильства здійснюють підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації
фахівців до належного виконання функцій у
зазначеній сфері діяльності, враховують проблематику протидії домашньому насильству
при формуванні змісту освіти та виховання,
розробляють, впроваджують інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення зазначеної діяльності та організовують
роботу з постраждалими дітьми практичного
психолога чи соціального педагога. Окрім
того, заклади освіти у разі виявлення фактів
домашнього насильства зобов’язані протягом доби повідомляти про це службу у справах дітей та уповноважені підрозділи органів
Національної поліції України.
Органи охорони здоров’я як суб’єкти реагування на вчинення домашнього насильства
розробляють та затверджують стандарти
надання медичної допомоги жертвам насильства та порядок проведення та документування результатів медичного обстеження
постраждалих осіб, а також організовують
методичне забезпечення підпорядкованих
установ та закладів з питань запобігання та
протидії домашньому насильству. На установи і заклади охорони здоров’я покладені обов’язки повідомляти про виявлення ушкоджень, що могли виникнути
внаслідок вчинення домашнього насильства
уповноваженим підрозділам Національної
поліції України та службу у справах дітей
(у разі виявлення ушкоджень у дитини),
забезпечують в установленому порядку проведення медичного обстеження постраждалих
осіб, забезпечують надання їм медичної допомоги та інформують їх про заходи та соціальні
послуги, якими вони можуть скористатися.
В той же час ні Положення про Міністерство
охорони здоров’я [16], ні положення відповідних департаментів обласних державних адміністрацій [17] не містять посилань на зазначені напрями роботи.
Загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб у межах своїх
повноважень приймають та розглядають
подані безпосередньо постраждалими особами чи їх представниками заяви про отримання допомоги, в тому числі передбачених зако-

нодавством соціальних послуг, здійснюють
оцінку потреб постраждалих осіб, надають їм
повну та вичерпну інформацію про їхні права і можливості отримання дієвої допомоги, а
також у межах компетенції надають їм безкоштовні соціальні послуги, медичну, соціальну,
психологічну допомогу та у разі необхідності
забезпечують їх тимчасовим притулком. Про
вжиті заходи інформуються місцеві державні
адміністрації, а про виявлені факти домашнього насильства уповноважені підрозділи
органів Національної поліції України в установленому законодавством порядку.
Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за
ознакою статі, діють на підставі відповідного
Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України [18]. Такі мобільні бригади віднесені до спеціалізованих служб підтримки
осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі і
здійснюють свою діяльність з метою надання
жертвам насильства відповідної соціальнопсихологічної допомоги, до якої віднесені і
соціальні послуги з консультування, кризового та екстреного втручання і соціальної профілактики.
Притулки для осіб, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за
ознакою статі, як спеціалізовані служби підтримки таких осіб передбачені відповідним
положенням, яке затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 22 серпня
2018 р. № 655 [19]. Їх метою є забезпечення
місцем безпечного тимчасового цілодобового
перебування жертв домашнього насильства
та надання їм комплексної допомоги, до якої
віднесені психологічні, соціально-побутові,
соціально-медичні, інформаційні, юридичні
та інші послуги. Такі притулки утворюються
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування відповідно до
законодавства. Передбачено, що до утворення
притулків та забезпечення його діяльності на
засадах державно-приватного партнерства
можуть долучатися підприємства, установи,
організації, громадські об’єднання, іноземні
неурядові організації, міжнародні організації,
фізичні особи – підприємці, а також фізичні
особи, які надають соціальні послуги.
Державна установа «Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань
протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за
ознакою статі та насильству стосовно дітей»
утворена за наказом Міністерства соціальної політики України від 22 грудня 2018 р.
за №1852 і діє на підставі відповідного Положення, затвердженого цим же наказом [20].
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До завдань цього Кол-центру, зокрема, віднесені: здійснення відповідного та в межах
компетенції реагування на звернення громадян про факти домашнього насильства;
інформування та консультування із зазначених питань; забезпечення реагування в межах
компетенції на відповідні звернення громадян; ведення бази даних для надання консультацій; проведення моніторингу та аналізу
громадської думки з питань, що належать до
його компетенції. Передбачено створення за
регіональним принципом територіальних відділень зазначеного центру.
Всі вищезазначені суб’єкти адміністративно-правового реагування регулярно звітують
про проведену роботу та її результативність,
обмінюються інформацією та координують
свою діяльність відповідно до вимог Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №658 від 22 серпня
2018 року [21].
Цією ж Постановою передбачено можливість участі у здійсненні заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству
як суб’єктів інших заінтересованих юридичних осіб, що надають соціальні послуги із
запобігання та протидії насильству, до яких
віднесені підприємства, установи та організації, громадські об’єднання, іноземні неурядові організації, міжнародні організації, так і
фізичних осіб – підприємців, які відповідають
критеріям діяльності суб’єктів, що надають
соціальні послуги, та фізичних осіб, які надають соціальні послуги, у тому числі послуги
патронату над дітьми.
Висновки
Таким чином, проблема визначення
суб’єктів адміністративно-правового реагування визначена законодавцем шляхом включення до законодавства повного вичерпного
їх переліку. В той же час означена проблема є
невідпрацьованою в правовій науці. Відсутня
дефініція зазначеного поняття, не напрацьовані теоретико-наукові засади її формулювання не визначені підходи до класифікації та
систематизації таких суб’єктів.
У зв’язку з вищевикладеним пропонується авторська дефініція поняття «суб’єкти
адміністративно-правового реагування на
вчинення домашнього насильства» наступного змісту:
Суб’єктами адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства є
наділені відповідними повноваженнями державні органи, органи виконавчої влади і місцевого самоврядування та їх структурні підрозділи,
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об’єднання громадян, підприємства, установи та
організації, а також фізичні особи – громадяни
України, іноземці та особи без громадянства,
які наділені відповідною правосуб’єктністю та
вступають в адміністративно-правові відносини у зв’язку з вчиненням такого насильства і
спрямовані на його припинення, недопущення
в подальшому та покарання кривдника.
В частині адміністративно-правового
регулювання визначення та функціонування
зазначених суб’єктів відзначаємо її достатньо
повне забезпечення на рівні законодавства та
часткове – на рівні підзаконного регулювання. Зазначена проблема передусім стосується
нормативно-правових або локально правових
актів, що визначають основні правила організації державних органів та їх структурних
підрозділів, які віднесені законодавцем до
суб’єктів адміністративно-правового реагування на вчинення домашнього насильства.
Положення про таких суб’єктів потребують
доопрацювання, доповнення та уточнення з
урахуванням зазначеного напряму роботи.
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Обоснована актуальность проблемы определения субъектов административно-правового реагирования на совершение домашнего насилия. Обобщены результаты теоретических исследований в
сфере определения субъектов административного права и административных правоотношений, и
на их основе сформулирована соответствующая авторская дефиниция понятия «субъекты административно-правового реагирования на совершение домашнего насилия». Осуществлен анализ
законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере противодействия домашнему
насилию в сфере определения круга субъектов административно-правового реагирования на совершение домашнего насилия и их полномочий. Внесены предложения по совершенствованию указанного
регулирования.
Ключевые слова: домашнее насилие, субъекты административно-правового реагирования,
полномочия.

The urgency of the problem of definition of subjects of administrative-legal reaction to committing domestic violence is substantiated. The results of theoretical researches in the part of determination of the subjects of
administrative law and administrative legal relations are summarized and on the basis of the corresponding
author's definition of the concept of “subjects of administrative and legal reaction to domestic violence” is
formulated. The analysis of the legislation regulating social relations in the sphere of counteracting domestic
violence in the part of definition of the circle of subjects of administrative-legal reaction to domestic violence
and their powers is carried out. The proposals on improving this regulation have been made.
Key words: domestic violence, subjects of administrative-legal reaction, powers.
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ПРОБЛЕМИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
В ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
Стаття присвячується аналізу стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації. Досліджуються стадії адміністративного провадження. Визначається
момент початку провадження в справі про адміністративне правопорушення в галузі цивільної авіації.
Ключові слова: провадження, цивільна авіація, авіація, адміністративне правопорушення.

Постановка проблеми. Аналіз юридичної літератури призвів до висновку, що
важливим складником адміністративного
процесу є адміністративне провадження.
Законодавством визначено, що адміністративне провадження складається з окремих
етапів – стадій.
Тому важливим є дослідження стадій
притягнення до адміністративної відповідальності та розгляду адміністративної справи – адміністративного провадження.
Актуальність теми дослідження. Складником адміністративно-правового забезпечення діяльності цивільної авіації України
є поняття адміністративного процесу. На
сучасному етапі розвитку Української держави особливо актуальним стає дослідження
процесу адміністративного провадження для
виявлення можливих помилок, причин їх
появи, особливостей перебігу різних стадій.
Стан дослідження. Дослідження процесу
та елементів адміністративного провадження
знайшли своє відображення у працях відомих вітчизняних правознавців, серед яких –
О.В. Кузьменко, О.І. Остапенко, С .М. Тараненко, І.О. Грибок, Д.С. Цалін, С.Т. Гончарук,
О.В. Джафарова, А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник та інші.
Виклад основного матеріалу. Пропонуємо дослідити поняття «адміністративний
процес» та «адміністративне провадження» в
контексті відносин у сфері цивільної авіації.
Розглянемо детально поняття «адміністративне провадження».
Варто зазначити, що натепер адміністративне провадження в галузі цивільної авіа-
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ції, як, зокрема, і провадження в справах про
адміністративні правопорушення, майже не
досліджувалось. Необхідність дослідження
цього виду провадження зумовлена збільшенням кількості правопорушень у галузі.
Поняття «адміністративне провадження»
є досить схожим з поняттям «державний
контроль».
Відповідно до ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин
кожної справи, вирішення її в точній відповідності до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення
причин та умов, що сприяють вчиненню
адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у
дусі додержання законів, зміцнення законності [1].
Законодавство регламентує, що адміністративне провадження складається з
окремих етапів – стадій. У руслі наукового
пошуку необхідно дослідити стадії притягнення до адміністративної відповідальності,
а також розгляду адміністративної справи –
адміністративного провадження. А.Б. Лялька зазначає, що структура адміністративної
юрисдикції, як і структура традиційних видів
правозастосовних процесів (кримінального,
цивільного), становить сукупність проваджень, кожне з яких має своєрідне функційне призначення та стадії [2, с. 17].
Логіка викладу спонукає до з’ясування
сутності понять «адміністративний процес»
та «адміністративне провадження» у кон© С. Москаленко, Л. Єрмоленко-Князева, 2019
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тексті відносин у сфері цивільної авіації.
Натепер немає єдиної думки щодо розуміння поняття «адміністративний процес». За
висловом С.Т. Гончарука, адміністративний
процес – це врегульована адміністративнопроцесуальними нормами діяльність уповноважених органів і посадових осіб щодо
розгляду й розв’язання індивідуально-конкретних адміністративних справ у сфері
публічного управління, а саме: адміністративно-процедурна діяльність регулятивного,
організаційно-творчого характеру, складниками якої є правозабезпечувальна діяльність,
пов’язана з визначенням порядку забезпечення різноманітних прав, свобод, інтересів
громадян та юридичних осіб у сфері публічного управління; адміністративно-юрисдикційна діяльність правоохоронного характеру;
адміністративне судочинство [3, с. 36].
На думку С.М. Алфьорова, С.В. Ващенка,
М.М. Долгополової, А.П. Куніна, Ю.П. Битяка, адміністративне провадження складається з 4 стадій: 1) порушення адміністративного провадження та адміністративне
розслідування; 2) розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення по
ній постанови; 3) перегляд справи у зв’язку
з оскарженням або опротестуванням постанови по справі; 4) виконання постанови про
накладення адміністративного стягнення
[4–5]. У межах оскарження можливим є виокремлення перегляду справи за нововиявленими обставинами.
Порушником законодавства у галузі
цивільної авіації може бути фізична особа.
Відповідно, є свої особливості провадження
за суб’єктивним складом.
Пропонуємо проаналізувати зазначені
стадії з метою виявлення особливостей провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації.
Натепер адміністративне провадження в
галузі цивільної авіації, як і провадження в
справах про адміністративні правопорушення, майже недосліджене.
Першою стадією є порушення адміністративного провадження і адміністративне
розслідування.
Саме на цій стадії з’ясовуються обставини вчиненого правопорушення, наявність
підстав для складання протоколу та необхідності подальшого провадження у справі.
Важливим в адміністративному провадженні є момент початку адміністративного
розслідування. Слід відзначити, що Кодекс
України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та інші акти національного законодавства не визначають, з якого
моменту адміністративне провадження є розпочатим. КУпАП визначає тільки обставину,

за якої адміністративне провадження порушується, – наявність у діях особи ознак адміністративного проступку. КУпАП визначає,
що такі дані встановлюються: 1) особами,
уповноваженими складати протокол про
адміністративне правопорушення (стаття 255
КУпАП); 2) особами, що застосовують заходи забезпечення провадження в справах про
адміністративні правопорушення (стаття 260
КУпАП), а саме адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей,
вилучення речей і документів; 3) особою,
яка уповноважена здійснювати доставлення порушника (стаття 259 КУпАП); 4) особою, яка уповноважена накладати стягнення на місці вчинення правопорушення, без
складання протоколу (стаття 258 КУпАП).
Цей перелік є неповним. Так, приводом для
адміністративного розслідування може бути
також повідомлення осіб про вчинене правопорушення. Нині порядок проведення
адміністративного розслідування регламентується численними нормативними актами. Так, під час перевірок дотримання авіаційного законодавства можливе виявлення
адміністративних правопорушень. Потрібно
зазначити, що провадження в справах про
порушення в галузі цивільної авіації розпочинається зі збирання та оцінювання доказів. Докази збирають у процесі проведення
заходів державного контролю, планових і
позапланових перевірок. Відповідно до статті 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення слугують будьякі фактичні дані, на основі яких у чинному
порядку орган (посадова особа) констатує
наявність чи відсутність адміністративного
правопорушення, провину цієї особи в його
вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного розв’язання справи.
При цьому законодавство не вимагає, щоб
інформація в майбутньому підтвердилася.
Водночас статтею 112 КУпАП визначено
як правопорушення невиконання особами,
які перебувають на повітряному судні, розпоряджень командира судна. Таке правопорушення виявляється безпосередньо в
момент вчинення. Отже, моментом початку
провадження в справах про адміністративне правопорушення є наявність інформації,
яка вказує на можливе вчинення правопорушення юридичною чи фізичною особою.
Потрібно зазначити, що провадження у справах про порушення в галузі цивільної авіації
розпочинається зі збирання та оцінки доказів. Докази збираються у процесі здійснення заходів державного контролю, планових
і позапланових перевірок. Варто зазначити,
що Провадження в адміністративних справах стосовно фізичних осіб відбувається у
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межах, визначених КУпАП. Водночас ця
процедура регулюється низкою підзаконних
актів, які не мають суперечити КУпАП.
Порядок провадження в справах про
адміністративні правопорушення на авіаційному транспорті регламентується Наказом Міністерства інфраструктури № 637 від
26.12.2011 р. «Про затвердження Порядку
накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті» [5]. Варто зазначити, що дія зазначеного Порядку поширюється на фізичних
осіб у разі вчинення ними адміністративного
правопорушення на повітряному транспорті.
Під час перевірки здійснюються дії уповноважених осіб, спрямовані на виявлення адміністративних правопорушень. Тривалість
такої стадії, на нашу думку, починається з
моменту прийняття рішення про проведення
перевірки, певних дій або початку дій уповноваженої особи щодо розслідування адміністративної справи. Така стадія фактично
закінчується складанням протоколу. Дещо
відрізняється така стадія стосовно фізичних
осіб-порушників. Так, про вчинення адміністративного правопорушення на повітряному транспорті фізичною особою уповноважені на те посадові особи складають протокол
про адміністративне правопорушення (додаток 4 Зазначеного порядку). Таким чином,
протокол про порушення законодавства є
основним актом, який складають у галузі
цивільної авіації суб’єкти органів державного контролю спеціальної компетенції, інспектори.
Складати протокол про адміністративні
правопорушення за порушення правил безпеки польотів (стаття 111 КУпАП); порушення правил поведінки на повітряному
транспорті (стаття 112 КУпАП); порушення
правил міжнародних польотів (стаття 113
КУпАП); порушення правил пожежної безпеки на повітряному транспорті (частина
друга статті 120 КУпАП), а також порушення правил перевезення небезпечних речовин
або предметів на повітряному транспорті
(частина третя статті 133 КУпАП) мають
право Голова Державіаслужби України та
його заступники, державні інспектори, уповноважені на проведення перевірок посадові
особи Державіаслужби України, керівники
аеропортів, начальники служб авіаційної
безпеки аеропортів та їхні заступники [1].
До осіб, що мають право складати протокол про вчинення правопорушення в галузі
цивільної авіації, слід віднести: 1) голову Державної авіаційної служби України; 2) заступників голови Державної авіаційної служби
України; 3) посадових осіб Державіаслужби
України, керівників аеропортів, начальників
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служб авіаційної безпеки аеропортів та їхніх
заступників; 4) судові інстанції.
Таким чином, у цілому порядок притягнення фізичних до адміністративної відповідальності на такій стадії відповідає вимогам
КУпАП.
Таким чином, визначальними ознаками
такої стадії є: момент початку адміністративного провадження, встановлення факту
правопорушення, особи порушника, потерпілих, законність, тривалість, складання протоколу, вирахування розміру завданої шкоди
(у передбачених законом випадках збитків).
Друга стадія – розгляд справи про адміністративне правопорушення в галузі цивільної авіації та винесення по ній постанови.
У юридичній літературі цю стадію прийнято вважати основною, тому що саме під
час неї вирішується питання про винність/
невинність суб’єкта правопорушення.
Згідно зі статтею 278 КУпАП, перед
початком безпосереднього розгляду справи
орган, посадова особа, уповноважена здійснювати розгляд справи, проводить перевірку зібраних матеріалів.
Аналізуючи процес провадження, слід
зазначити, що постанова є основним процесуальним документом, матеріальною і процесуальною підставою притягнення особи
до адміністративної відповідальності. Пунктом 3.1. зазначеної постанови визначено, що
справи стосовно суб’єктів авіаційної діяльності розглядає Державіаслужба України, за
результатами розгляду виноситься постанова про накладення штрафу за правопорушення у галузі цивільної авіації або постанова
про закриття провадження у справі про правопорушення у галузі цивільної авіації.
Третя стадія – перегляд справи у зв’язку
з оскарженням або опротестуванням постанови у справі. Так, відповідно до статті 289
КУпАП постанова про адміністративне правопорушення може бути оскаржена в десятиденний строк з дня її винесення. Право
оскаржити постанову має особа, щодо якої її
винесено, потерпілий, а прокурор має право
опротестувати винесене рішення [1].
У разі визнання пропущення строку з
поважних причин він може бути поновлений
органом, посадовою особою, до якого подається скарга або протест.
Ця стадія регламентується нормами
КУпАП України. За своєю суттю стадія
оскарження є гарантією забезпечення законності прав людини, юридичної особи, захисту
від можливого свавілля та зловживання прав
посадових осіб державних органів.
Сутністю оскарження є перевірка законності і правомірності прийнятого посадовою
особою, компетентним державним органом
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рішення в адміністративній справі, а також
дотримання прав учасників справи.
Варто зазначити, що адміністративне
законодавство передбачає дві форми оскарження рішень у адміністративній справі:
оскарження до вищого органу або посадової
особи (позасудовий) та судовий.
Статтею 287 КУпАП визначено, що
постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором, особою, щодо якої її винесено, а також
потерпілим. За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має
право: 1) залишити апеляційну скаргу без
задоволення, а постанову без змін; 2) скасувати постанову та закрити провадження у
справі; 3) скасувати постанову та прийняти
нову постанову; 4) змінити постанову.
Необхідно зазначити, що ми дійшли
висновку, що перші три стадії адміністративного провадження фактично являють собою
процес доказування.
Таким чином, визначальними ознаками
стадії є: спосіб оскарження, строк оскарження, підстави оскарження.
Касаційне оскарження в справах про
адміністративні правопорушення законодавством нерегламентоване.
Четверта стадія – виконання прийнятої у
справі постанови.
Не менш важливою є стадія виконання
прийнятого рішення або постанови в адміністративній справі. Ця стадія є дуже важливою. Фактично виконання постанови передбачає не тільки виконання постанови суду
або державного компетентного органу.
Так, законодавством визначено, що
постанови та рішення в адміністративних
справах є обов’язковими для виконання
всіма юридичними і фізичними особами на
території України і підлягають виконанню з
моменту їх винесення, а у разі їх оскарження, опротестування – з моменту винесення
постанови про оскарження.
Суб’єкт має сплатити штраф у
п’ятнадцятиденний строк з дня вручення
або отримання надісланої копії постанови
Державіаслужби України про накладення
штрафу. Копія завіреного банком платіжного
документа, що засвідчує факт сплати штрафу
у повному обсязі, надсилається до Державіаслужби України у триденний строк. Зазначена копія документа підшивається до справи.
У разі якщо штраф не сплачено у встановлені строки, примусове виконання постанови здійснюється державною виконавчою
службою в порядку, встановленому Законом
України «Про виконавче провадження» [4].
Застосування штрафів до суб’єкта за правопорушення у галузі цивільної авіації не

звільняє від відповідальності посадових осіб,
винних у вчиненні цих правопорушень. Відповідно до статті 299 КУпАП постанова про
накладення адміністративного стягнення
підлягає виконанню з моменту її винесення.
Визначальними ознаками стадії є порядок
виконання постанови, спосіб виконання.
В окремих випадках можливий перегляд
справи за нововиявленими обставинами. Ця
стадія, звісно, є не в кожному адміністративному провадженні. Порядок провадження на
такій стадії регламентується нормами Кодексу адміністративного судочинства України.
Необхідно зазначити, що до 9 липня
2002 р. законодавством був передбачений
обов’язковий досудовий порядок оскарження. Особа була зобов’язана звернутися зі
скаргою до вищого органу, посадової особи
тільки в разі відмови оскаржити цю відмову
в судовому порядку. Рішенням Конституційного Суду України № 15/р-2002 у справі
за конституційним зверненням Товариства
з обмеженою відповідальністю «Торговий
Дім Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої
статті 124 Конституції України (справа про
досудове врегулювання спорів) затверджено,
що право особи на звернення особи до суду
не може бути обмежене досудовим порядком
[5]. Цим фактично забезпечене право особи
на безпосереднє звернення особи до суду за
захистом своїх прав.
Строк розгляду справи законодавчо
обмежено. Так, по-перше, позивач і відповідач у справі перебувають досить часто в різних регіонах, а тому важко обмежити розгляд
справи таким проміжком часу. По-друге,
надмірне навантаження на суддівський корпус. Сутністю оскарження є перевірка законності і правомірності прийнятого посадовою
особою, компетентним державним органом
рішення в адміністративній справі, а також
дотримання прав учасників справи.
Відповідно до ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш
як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а за триваючого правопорушення – не
пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про
адміністративні правопорушення відповідно
до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).
Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи
інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через
три місяці з дня вчинення правопорушення, а
за триваючого правопорушення – не пізніш
як через три місяці з дня його виявлення, крім
справ про адміністративні правопорушення,
зазначені у частині третій цієї статті.
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Адміністративне стягнення за вчинення
правопорушення, пов’язаного з корупцією,
може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох
років з дня його вчинення. Таким чином,
у разі «затягування справи» з різних причин адміністративне стягнення фактично не
може бути накладене, і особа ухиляється від
адміністративної відповідальності.
Висновки
До проблем адміністративного провадження в галузі цивільної авіації можна віднести: 1) невизначеність моменту початку
адміністративного провадження; 2) стислі
строки розгляду справ про адміністративні
правопорушення. Отже, необхідно внести
відповідні зміни до чинного адміністративного законодавства, зокрема до КУпАП.
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Статья посвящена проблемам производства по делам об административных правонарушениях в
области гражданской авиации. Исследуются стадии административного производства. Определяется момент начала производства по делу об административном правонарушении в области гражданской авиации и сроки рассмотрения дел.
Ключевые слова: производство, гражданская авиация, авиация, административное правонарушение, административная ответственность.

The article is devoted to problems of production on cases of administrative violations in the field of civil
aviation. The stages of administrative production are investigated. The moment of commencement of proceedings in the case of an administrative offense in the field of civil aviation and the terms of consideration
of cases are determined.
Key words: production, civil aviation, aviation, administrative offense, administrative accountability.
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ПОНЯТТЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У статті проаналізовані наукові погляди щодо визначення поняття митної безпеки. Виокремлені
та сформульовані характерні риси митної безпеки. Надано авторське визначення митної безпеки.
Доведено, що митна безпека є складником національної безпеки.
Ключові слова: безпека, митна безпека, митні інтереси, національна безпека, національні інтереси,
державна митна політика.

Постановка проблеми. Події, що відбуваються в Україні впродовж останніх років,
та негативні кризові явища, до яких вони
призводять, загострили потребу забезпечення національної безпеки нашої країни,
швидкого реагування на зовнішні загрози та
протидії можливим негативним наслідкам
таких загроз. За таких умовах вбачається,
що митна справа стає не лише інструментом
зовнішньоекономічної діяльності, а й відіграє більш важливу роль. Головною метою
митної безпеки є забезпечення захисту митних інтересів країни, отже, її суттю є захищеність життєво важливих потреб, інтересів
і цінностей людини, населення, держави та
регіонів від внутрішніх та зовнішніх загроз,
джерелом яких є зовнішньоекономічні
зв’язки. Урахування цих обставин є необхідною умовою проведення актуальних
досліджень поняття митної безпеки як чинника забезпечення національної безпеки
держави.
Дослідженню проблем митної безпеки
України присвячені праці вчених-правників Н.І. Гавловської, А.І. Калініченко,
С.В. Ківалова, Б.А. Кормича, М.М. Левко,
В.Я. Настюка, О.О. Нєдобєга, О.В. Осадчук, П.В. Пашка, О.П. Рябченко, С.М. Перепьолкіна та інших провідних науковців.
Але, незважаючи на значні доробки науковців, залишилися питання, які потребують
нагального теоретичного вирішення. Одним
з таких питань є визначення сутності «митної безпеки» та її місця в системі правових
дефініцій. Варто звернути увагу, що здебільшого поняття «митна безпека» застосовувалося вченими-економістами, а на законодавчому рівні була закріплена лише у 2012 році.
© О. Разумова, 2019

Метою статті є дослідження поняття «митна безпека» та визначення її сутності та
місця в системі правових дефініцій.
Виклад основного матеріалу. Перша
складова частина вищеназваного терміна слово «митна» походить від іменника «мито», що
означає податок, сплачуваний за перевезення
товарів через кордон [1, с. 721]. Тобто митна
безпека є безпекою у сфері справляння мита.
Слово «митна» в зазначеному словосполученні вказує на сферу, в якій забезпечується
безпека. Саме тому ключовим у цьому терміні
вважається слово «безпека» [2, с. 106].
Тлумачний словник української мови
визначає безпеку як стан, коли кому-, чомунебудь ніщо не загрожує [1, с. 137]. В юридичній літературі під безпекою розуміють
стан, ситуацію, що з’являється в результаті
відсутності реальної небезпеки (як фізичної,
так і моральної), а також матеріальні, економічні та політичні умови, що сприяють створенню такої ситуації [ 3, с. 25].
Потреби в безпеці пов’язані з прагненням
і бажанням держави досягти стабільного й
безпечного стану та містять у собі потреби
в захисті від економічних, екологічних, технологічних, соціально-економічних та інших
небезпек з боку навколишнього середовища
й упевненість у тому, що пріоритетні потреби держави та людини будуть задовольнятися. Отже, метою безпеки є комплексний
і системний вплив на потенційні й реальні
загрози, досягнення стабільного функціонування в нестабільних зовнішніх і внутрішніх
умовах, забезпечення зниження і виявлення
та нейтралізації ризик-факторів, які безпосередньо впливають як на саму діяльність, так і
на її специфіку [ 4, с. 139].

165

3/2019
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
Аналіз наукової літератури надає підстави стверджувати, що серед науковців відсутня одностайність щодо визначення митної
безпеки. Так,
Н.І. Гавловська, О.В. Осадчук та
Є.М. Рудніченко вважають, що митна безпека є комплексом ефективних економічних,
правових, політичних та інших заходів держави із захисту інтересів народу та держави
у митній сфері. Вона відіграє важливу роль
у системі економічної безпеки держави загалом та фінансової безпеки зокрема, тому що
орієнтована на гарантування економічних
інтересів у зовнішньоекономічній та фінансовій сферах водночас [5, с. 53].
М.О. Губа митну безпеки держави визначає як стан захищеності митних інтересів
України, який забезпечується завдяки ефективній реалізації державної податкової політики та політики в галузі державної митної
справи, характеризується надійним функціонуванням митної системи, безпечністю
митного простору країни, відкритістю національної економіки та прийнятним рівнем
експортно-імпортної залежності держави і
ґрунтується на врахуванні фіскально-регуляторних пріоритетів країни та інтересів
платників митних платежів [6, с. 80–81].
М.М. Левко під митною безпекою розуміє
захищеність митних інтересів суб’єктів господарювання, держави та міжнародної спільноти, за якої забезпечуються сталий розвиток,
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у митній сфері та інших
сферах державного управління у разі виникнення негативних тенденцій до створення
потенційних або реальних загроз національним інтересам, нейтралізація яких входить до
компетенції митних органів [7, с. 17].
П.В. Пашко та П.Я. Пісной під митною
безпекою розуміють стан захищеності економічних інтересів держави в митній галузі,
який дає можливість у різних зовнішніх і
внутрішніх умовах незалежно від будь-яких
загроз забезпечити:
а) переміщення через митний кордон
товарів і транспортних засобів;
б) здійснення митного регулювання,
пов’язаного із встановленням та справлянням податків і зборів;
в) застосуванням процедур митного
контролю та митного оформлення із застосуванням заходів митно-тарифного і нетарифного регулювання;
г) проведення боротьби з контрабандою
та порушеннями митних правил, а також
виконання інших покладених на митні органи завдань шляхом ефективної реалізації
митної справи [4, с. 74–85].
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Але з такою точкою зору авторів важко
погодитись, оскільки вбачається недоцільним обмежувати визначення митної безпеки
категорією «економічні інтереси». Вважаємо,
що сутність поняття митної безпеки необхідно розкривати за допомогою категорії «митні
інтереси», яка є значно ширшою.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 6 Митного
кодексу України (далі – МК) митна безпека –
це стан захищеності митних інтересів України. А згідно з ч. 1 ст. 6 МК митні інтереси – це
національні інтереси України, забезпечення
та реалізація яких досягається шляхом здійснення державної митної справи. Відповідно
до п. 10 ст. 1 ЗУ «Про національну безпеку»
національні інтереси України – життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави,
реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян [8].
У контексті досліджуваної проблеми варто звернутися до визначення митних інтересів, яке надає С.В. Шевчук. Під митними
інтересами науковець розуміє складник
національних інтересів держави, що лежить
у площині різногалузевого спрямування
(соціально-економічного,
екологічного,
політичного, правоохоронного, зовнішньоекономічного, інформаційного, культурного)
та тривимірного формату взаємодії (мікро-,
макрорівень та наднаціональний рівень),
реалізація яких забезпечується у межах здійснення митної справи, що сприяє побудові
ефективної моделі захисту митної та національної безпеки [9, с. 47].
Таким чином, митна безпека охоплює не
лише стан захищеності економічних інтересів держави, а і стан захищеності митних
інтересів у цілому, складовим елементом
яких є економічні інтереси держави.
З метою надання авторського визначення
поняттю «митна безпека» вважаємо необхідним виокремити її характерні ознаки.
Вважаємо, що першою характерною
рисою митної безпеки є те, що вона є складовою частиною національної безпеки.
Варто зазначити, що це питання є доволі спірним у науковій літературі. Так, одна
частина науковців вважає, що митна безпека
є невіддільною складовою частиною національної безпеки, друга – що митна безпека є
невіддільною складовою частиною економічної безпеки держави, окремі наковці стверджують, що важливою складовою частиною
національної безпеки України є економічна
безпека та її складові елементи – зовнішньоекономічна та митна безпека [2, с. 106].
На підтримку зазначеної тези вважаємо доцільним навести такі аргументи. Так,
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національна безпека України – захищеність
державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу
та інших національних інтересів України від
реальних та потенційних загроз (п. 9 ч. 1 ст. 1 ЗУ
«Про національну безпеку») [8].
Політика національної безпеки України
ґрунтується на повазі до норм і принципів
міжнародного права. Україна захищає свої
фундаментальні цінності, визначені Конституцією та законами України, – незалежність,
територіальну цілісність і суверенітет, гідність, демократію, людину, її права і свободи,
верховенство права, забезпечення добробуту,
мир та безпеку. Їх захист забезпечать ефективні Збройні сили України, інші військові
формування, утворені відповідно до законів
України, розвідувальні, контррозвідувальні
і правоохоронні органи держави, динамічний розвиток економіки України [10]. Своєю чергою сферою митної політики є забезпечення економічних інтересів та безпеки
України, а це чітко визначає місце митної
політики у державній політиці національної
безпеки [3, c. 8].
Законодавець визначає митні інтереси як
частину національних інтересів, забезпечення та реалізація яких досягається шляхом
здійснення державної митної справи (такий
висновок можна зробити шляхом аналізу
ч. 1 ст. 6 МК та п. 11 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про національну безпеку»).
Таким чином, на підставі системного тлумачення чинного законодавства України ми
можемо зробити висновок, що митна безпека
є частиною національної безпеки, оскільки
митні інтереси є складником національних
інтересів України.
Наступною характерною рисою митної
безпеки є те, що безпосереднім об’єктом митної безпеки є митні інтереси держави.
Також варто звернути увагу, що законодавець визначає митну безпеку як стан захищеності, однак не конкретизує від чого саме
захищаються митні інтереси. Сутність самого поняття «безпека» полягає в можливості
або здатності протистояти різноманітним
небезпекам, загрозам, викликам, впливам чи
ризикам. Усі ці складники необхідно розглядати комплексно, тому що небезпека визначається сукупністю реальних або потенційних факторів, явищ, подій, процесів, які
можуть справити негативний вплив та спричинити будь-яку шкоду або збиток, створити
загрозу для нормального функціонування
держави та її регіонів в основних її сферах
та видах діяльності. Небезпека проявляється
у вигляді загроз. Тому термін «небезпека»
характеризує можливість появи будь-яких
загроз технічного, природного, економічного,

інформаційного або соціального характеру, у
процесі реалізації яких можуть відбуватися
несприятливі події і процеси. Отже, термін
«небезпека» споріднений поняттю «загроза»
[4, с. 140].
Цікавою з цього приводу є позиція
П.В. Пашка, який наводить узагальнення
поняття митних загроз, під якими розуміє
конкретну чи безпосередню форму митної
небезпеки на стадії переходу її з можливості
в реальність як результат протиріч, що мають
місце і формуються в самому суспільстві, у
зовнішньоекономічних сферах, у політичних
та економічних відносинах у сфері організації
та забезпечення митної діяльності, в техногенних природних та інших явищах тощо, що
конкретизується відповідною формою прояву
й способом впливу, й наслідки якої можуть
заподіяти будь-якої митної шкоди [11, с. 6].
Таким чином, митними загрозами можна вважати будь-які негативні фактори, які можуть
завдати шкоди митним інтересам держави.
Наступною характерною ознакою митної
безпеки є те, що головним суб’єктом забезпечення митної безпеки є органи доходів і
зборів, оскільки ними безпосередньо здійснюється державна митна справа. Основні
завдання органів доходів і зборів визначені у
ст. 544 МК.
Окрім того, варто звернути увагу, що
забезпечення та реалізація митних інтересів
досягається шляхом здійснення державної
митної справи. Відповідно до ч. 1 ст. 7 МК
державна митна справа – це встановлені
порядок і умови переміщення товарів через
митний кордон України, їх митний контроль
та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції у разі її ввезення на митну
територію України, запобігання та протидія
контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності органів доходів і зборів та інші заходи,
спрямовані на реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, становлять державну митну справу. Таким чином,
шляхом реалізації та забезпечення митних
інтересів під час здійснення державної митної справи досягається стан їх захищеності, а
отже й забезпечується митна безпека.
Висновки
Таким чином, митна безпека характеризується такими ознаками:
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1) є частиною національної безпеки;
2) безпосереднім об’єктом митної безпеки є митні інтереси;
3) стан захищеності;
4) суб’єктом забезпечення є органи доходів і зборів;
5) досягається шляхом здійснення державної митної справи.
На підставі вищевикладеного вважаємо
за доцільне зазначити, що митна безпека – це
частина національної безпеки, яка характеризується станом захищеності митних інтересів,
що досягається шляхом здійснення державної
митної справи органами доходів і зборів.
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В статье проанализированы научные взгляды на определение понятия таможенной безопасности. Выделены и сформулированы характерные черты таможенной безопасности. Представлено
авторское определение таможенной безопасности. Доказано, что таможенная безопасность является составляющей национальной безопасности.
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In the article was analyzed the scientific views on the concept of customs security. Was selected and formulated the characteristics of customs security. The author’s definition of customs security was provided. It is
proved that customs security is a component of national security.
Key words: security, customs security, customs interests, national security, national interests, state
customs policy.
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ДОКАЗУВАННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Статтю присвячено дослідженню процесу доказування під час розгляду справ про адміністративні правопорушення. Визначено зміст доказування у процесі розгляду справ про адміністративне
правопорушення. Розглянуто етапи доказування та надано характеристику кожному з них окремо.
Ключові слова: докази, доказування, адміністративні правопорушення.

Доказовий процес має велике значення у
зв’язку з його важливістю для вирішення кожної справи про адміністративне правопорушення та загальнообов’язковістю, оскільки без
належного підтвердження необхідних обставин держава не може гарантувати особі додержання юрисдикційних гарантій захисту її прав,
свобод та інтересів у разі їх порушення, невизнання або оспорювання. Повне з’ясування
обставин кожної справи про адміністративне
правопорушення є пріоритетом у його розгляді. Цей пріоритет забезпечується за допомогою
доведення таких обставин, оскільки гарантує
отримання правозастосувачем об’єктивного
знання, на підставі якого можна винести законне процесуальне рішення.
Питання, які стосуються проблематики
доказування, були об’єктами пильної уваги
як у численних роботах науковців радянського періоду, так і в сучасному українському правознавстві. Значна увага питанням
доказування приділена в працях Д.І. Бахраха, Р.С. Бєлкіна, А.Р. Бєлкіна, А.І. Вінберґа,
Д.В. Горбунова, Є.В. Додіна, Л.М. Ніколенко, І.В. Решетнікової, М.С. Строговича,
В.М. Тертишника, С.Я. Фурси, В.К. Шкарупи, О.В. Штих та ін. Проте більшість наукових праць у цій сфері присвячено проблемам
доказування у кримінальному процесуальному, цивільному процесуальному та господарському процесуальному законодавстві.
Але ж розгляд цього інституту в розрізі тільки зазначеного законодавства не відображає
всієї глибини досліджуваного явища та не
відповідає потребам процесу розгляду справ
про адміністративне правопорушення.
Виклад основного матеріалу. Починаючи наше дослідження, хотілося б відзначити,
що в науковій доктрині поняття «доказування» не має єдиного визначення. Цей термін
трактується як: встановлення за допомогою
доказів усіх фактів, обставин, що мають значення для вирішення справи [15, с. 295]; це
© Т. Рекуненко, 2019

діяльність слідчо-судових і прокурорських
органів зі збору, закріплення та оцінки доказів [7, с. 12]; здійснювана в передбаченому
законом порядку діяльність органів розслідування, прокурора і суду щодо збору,
перевірки та оцінки доказів з метою встановлення істини у справах, що становить окремий випадок застосування теорії пізнання
[8, с. 149]; форма опосередкованого пізнання
об’єктивної реальності, метою якого є досягнення об’єктивної істини [17, с. 202]. Як ми
бачимо, багато трактувань терміна «доказування» ототожнюють його із «судовим
доказуванням», не зважаючи на те, що вони
співвідносяться як ціле і частина цілого.
У цьому відношенні мають рацію Р.С. Бєлкін
та А.І. Вінберг, які підкреслюють, що, розглядаючи доказування як процес встановлення істини, тобто процес пізнання, ми маємо
виходити із загальності процесу пізнання,
тобто з того, що немає і не може бути специфічно судового пізнання істини [2, с. 9].
Виходячи з цього, ми можемо стверджувати, що доказування у справі про адміністративне правопорушення – це врегульований
нормами адміністративно-процесуального
права процес встановлення об’єктивної істини у справі. Основою встановлення істини у
справі про адміністративне правопорушення
є робота з доказами.
З одного боку, доказування служить
встановленню фактів обставин, які мали
місце, їх сутності, оцінці значення для встановлення істини у справі, а з іншого – фіксації у визначеному законом порядку та
формах отриманих результатів для надання
їм статусу доказів [1, с. 610]. Доказування є
складним поняттям, яке включає практичну
та розумову діяльність у роботі з необхідною
для вирішення справи інформацією. Доказування в справах про адміністративне правопорушення: по-перше, виступає особливою
формою пізнання дійсності, яке відбувається
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виключно на підставі норм права; по-друге,
поза правовим врегулюванням результати
доказування не вважаються юридично значимими, що є гарантією прав та законних
інтересів особи, яка притягується до адміністративної відповідальності; по-третє, пізнання дійсності в формі доказування може
відбуватися в опрацьованих наукою та апробованих практикою формах за допомогою
відповідних засобів пізнання, у тому числі й
технічних; по-четверте, включення та використання відповідних методів, форм та засобів пізнання в процес доказування передбачає їх юридичне закріплення та визнання
такими явищами; по-п’яте, зміст доказування утворює діяльність відповідних суб’єктів,
яка стосується збирання, дослідження, оцінки та використання доказової інформації
(доказів); по-шосте, здійснення кожного з
елементів доказування втілюється у відповідну діяльність (фактичну або розумову),
яка здійснюється за допомогою певних засобів у притаманних їй формах, які є юридично
визначеними [16, с. 77].
Доказуванню притаманний поетапний
характер дій і поступальність руху. На першому етапі відбувається встановлення окремих обставин у справі, вирішення взаємозалежних та конкретних взаємозумовлених
завдань, встановлення всіх обставин адміністративного правопорушення і винності особи, щодо якої ведеться провадження у справі.
Завершується цей етап складанням адміністративного протоколу.
Збирання доказів можна визначити
як «сукупність дій із виявлення, фіксації,
вилучення та збереження різних доказів»
[4, с. 16–17] або як «виявлення, отримання,
фіксацію, вилучення і збереження доказів
[11, с. 612]. Для цілей адміністративного
процесуального права друге визначення підходить більш повно. Збирання доказів включає їх пошук, виявлення, звернення уваги на
ті чи інші фактичні дані. Не зважаючи на те,
що таку практичну і розумову діяльність ми
відносимо до збирання доказів, самими доказами вони можуть стати лише згідно з припущенням суб’єкта доказування, будучи на етапі збору всього лише фактичними даними.
На другому етапі (під час розгляду справи) докази перевіряються та оцінюються.
Вони можуть бути оцінені як позитивно, так
і негативно. Іншими словами, перший етап
забезпечує збирання доказів, а другий – їх
перевірку.
Дослідження доказів пов’язане з їх
вивченням, перевіркою та оцінкою. Наприклад, М.С. Строгович писав, що перевірка служить оцінкою доказів [15, с. 302].
П.Ф. Пашкевич під дослідженням доказів
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розумів діяльність із вивчення доказів та
їх перевірки з метою оцінки [13, с. 5]. Для
А.Р. Бєлкіна дослідження доказів є пізнанням суб’єктом доказування їхнього змісту, перевірки достовірності існування тих
фактичних даних, які становлять цей зміст,
визначення належності та допустимості
доказів і встановлення узгодженості з усіма іншими доказами у справі. Під оцінкою
доказів він розуміє логічний, розумовий процес визначення ролі та значення зібраних
доказів для встановлення істини [3, с. 234].
О.О. Пєков вважає дослідження доказів
пізнавальною діяльністю особи, яка має
право приймати рішення у справі про адміністративне правопорушення, що полягає
у з’ясуванні їх належності, допустимості та
достовірності [14, с. 178]. Вважаємо, що пізнання (дослідження) і є логічним, розумовим процесом (оцінкою), тому принципових
відмінностей між дослідженням та оцінкою
немає, а визначення належності, допустимості й узгодженості збігається з визначенням
ролі і значення зібраних доказів.
Вимоги до оцінки доказів встановлені
законодавцем у ст. 252 КУпАП, згідно з якою
орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й об’єктивному
дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю
[10]. Як ми бачимо, згідно з вітчизняним
законодавством, в основі прийняття того
чи іншого рішення під час доказування у
справі про адміністративне правопорушення лежить внутрішнє переконання суб’єкта
правозастосування. Вважаємо, що такий
підхід є помилковим, оскільки передбачає
підміну об’єктивного критерію доведення
суб’єктивним. Відзначимо, що до вітчизняного процесу такий підхід перейшов у спадок від СРСР, в якому він почав використовуватися з 1936 року завдяки установкам
А.Я. Вишинського. А.Я. Вишинський стверджував, що голос, який радить судді: «це правильно, ти правильно вирішив» – це голос
його внутрішнього переконання, який, зрештою, визначає цінність і значення всіх доказів та всього процесу загалом [5, с. 23]. Варто
відзначити, що А.Я. Вишинський також відстоював тезу, згідно з якою на обвинувачену
особу лягає тягар доведення виправдовуючих її обставин. Як зазначав Л.М. Млечин,
у своїй діяльності Вишинський «виконував
сталінську ідею: репресії мали бути прикриті законами» [12, с. 238]. Ми згодні з
автором і вважаємо, що всі тези, які завдяки А.Я. Вишинському були реалізовані на
практиці в радянському процесі і перейшли
у спадок Україні, є не тільки застарілими, а
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й такими, які суперечать демократизації процесу та рівноправності сторін, які беруть у
ньому участь. Внутрішнє переконання, на
нашу думку, має використовуватися не для
оцінки доказів, а для визначення достатності
доказів, знаходження межі доказування.
Під межами доказування розуміють
сукупність доказів, достатніх для достовірного з’ясування обставин, що входять до
предмета доказування. Предмет доказування у справі про адміністративне правопорушення – це сукупність фактичних обставин
такої справи, встановлення яких необхідне
для його правильного вирішення. До предмета доказування у справі про адміністративне правопорушення входять обставини, що
підлягають з’ясуванню у цій справі, перелік
яких міститься у ст. 280 КУпАП [10], згідно
з якою орган (посадова особа) під час розгляду справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи
винна ця особа в його вчиненні, чи підлягає
вона адміністративній відповідальності, чи
є обставини, що пом’якшують і обтяжують
відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про
адміністративне правопорушення на розгляд
громадської організації, трудового колективу, а також з’ясування інших обставин, що
мають значення для правильного вирішення
справи. Правильне визначення меж доказування дає змогу досягти максимальної ефективності адміністративного процесу, уникнути збору та вивчення надлишкових доказів і
забезпечити досягнення цілей доказування.
Таким чином, предмет доказування та межі
його встановлення є якісними характеристиками процесу доказування, що дають змогу
суб’єкту адміністративної юрисдикції визначити фактичний обсяг обставин, які підлягають доказуванню, та реалізувати його під час
провадження у конкретній справі, виходячи
з особливостей такої справи [6, с. 106–107].
На третьому, заключному етапі, відбувається використання доказів. Використання
доказів у процесуальному аспекті здійснюється за такими трьома напрямами:
– по-перше, з метою прийняття різних
проміжних процесуальних рішень, включаючи рішення про провадження окремих процесуальних дій;
– по-друге, як елемент процесуального порядку проведення процесуальних дій,
здійснення яких зумовлено необхідністю дослідження раніше зібраних у справі
доказів;
– по-третє, для прийняття та обґрунтування підсумкових процесуальних рішень у
справі.

З огляду на вищевикладене, ми можемо
дійти певних висновків, а саме:
– адміністративна відповідальність як
самостійний вид юридичної відповідальності
має свою теорію доказування;
– процесу доказування у справі притаманна множинність правозастосовних
суб’єктів, які його здійснюють, що не характерно для інших видів проваджень.
У процесі розгляду справ про адміністративне правопорушення особлива увага приділяється судовому доказуванню. Доказування
на стадії судового розгляду справи виступає
як система логічно організованих у процесуальній формі доказів з використанням процесуальних засобів для формування у судді,
який розглядає справу, переконання в істинності фактів щодо предмета доказування.
Слід акцентувати увагу на тому, що на
стадії судового розгляду справи відбувається
повторний пізнавально-доказовий процес.
Суддя виступає як незалежна особа, яка має
право продовжити доказовий процес і завершити доказування у справі. Підкреслимо той
факт, що суддя є саме продовжувачем доказового процесу, а не суб’єктом, який проводить його паралельно, оскільки суддя вивчає
докази після вже проведеної частини процесу доказування, яке дає відповідь на питання
про те, чи може суддя розглядати таку справу, яких заходів вжити та які дії необхідно
зробити для подальшого його розгляду.
Процес судового доказування – це органічна єдність змісту і форми, процесуального способу виявлення доказів, їх представлення та аналізу. Він дає змогу виявити
єдину специфічну структуру доказування,
обов’язковими елементами якої є:
– пряма форма існування (засоби, вид
доказу, факт, який безпосередньо сприймається правозастосовним суб’єктом);
– зміст (відомості про факти, обставини
справи, інформація як відображення матеріального світу та його властивостей);
– процесуальний спосіб отримання доказу лише в рамках процесуальної норми відповідно до чинного законодавства [9, с. 115].
Вони тісно взаємопов’язані між собою і
не підлягають окремому розгляду у відриві
один від одного.
Доказування на стадії розгляду справи та
оцінка доказів полягає в завершенні процесу
провадження у справі та винесенні відповідного рішення по ньому. Це черговий логічний етап доказування, що відбувається незалежно від представлених доказів у справі.
При цьому відбувається специфічний процес
наближення до істини, який виражається
в послідовному переході від одного факту
(достовірного знання) до іншого (імовірніс-
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ного) за допомогою представлених доказів,
що є тією або іншою формою відображення
цих фактів.
Доказ під час судового розгляду справи –
це засіб встановлення істини у справі, а також
інших обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, отриманий відповідно до процесуальних норм. Відзначимо, що
якщо законодавець узагальнено говорить про
будь-які доказові факти, то під час вивчення
справи та її оцінки неприпустиме вживання
терміна «будь-яких», оскільки докази вже пройшли попередню перевірку і були оцінені.
Під час вивчення справи процес доказування, згідно з виробленим науковим підходом, включає в себе елементи перевірки,
аналізу, зіставлення. Всі ці елементи тісно
взаємопов’язані між собою. У вивченні справи виявлені дефекти, що допущені під час
складання того чи іншого процесуального
документа, можуть становити порушення
закону. Стосовно подібних проявів прийнято
говорити також про недоліки та упущення.
По суті, суддя проводить «ревізію», яка
спрямована на виявлення тих чи інших недоліків у доказах для здійснення додаткових
доказових дій на цьому етапі. У вивченні
документів та речових доказів, досліджених
під час розгляду справи, суддя мусить:
– подумки обґрунтувати правильність
дій уповноваженої особи, яка склала протокол і здійснила по ньому адміністративне
розслідування;
– визначити, чи виявлено всі обставини, і
чи висвітлено справжній стан у справі;
– з’ясувати, чи доведена вина особи, щодо
якої розглядається справа про адміністративне правопорушення;
– встановити правильність винесення тих
чи інших рішень, які спрямовані на забезпеченість справи доказами.
Вивчення справи та оцінка доказів здійснюється також з метою виявлення наявності у них юридичної сили, виявлення характеру порушення закону (наприклад, випадки
проведення адміністративного розслідування неуповноваженою особою; недотримання
тих чи інших термінів провадження; складання протоколу про адміністративне правопорушення неуповноваженою особою; відсутність у справі копій окремих доручень іншій
посадовій особі на проведення певних процесуальних дій; ігнорування обґрунтованих
зауважень особи, стосовно якої складається
протокол про адміністративне правопорушення та ін.) і якщо такі є – за можливості
їх усунення.
У вивченні матеріалів справи суддя має
звернути особливу увагу на те, чи правильно
складені протокол про адміністративне пра-
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вопорушення, а також чи правильно оформлені інші матеріали справи. Йому також
необхідно з’ясувати, чи існують обставини,
що унеможливлюють розгляд справи, повний
список яких міститься в ст. 247 КУпАП. Фактично у вивченні справи суддя має звернути
увагу на достатність наявних у справі матеріалів для розгляду її по суті. Під достатністю
слід розуміти як повноту змісту документів,
матеріалів, так і здійснених процесуальних
дій, спрямованих на доказ винності або невинності особи, щодо якої було складено протокол про адміністративне правопорушення.
Висновки
Виходячи з проведеного дослідження, ми
дійшли висновку, що доказування в провадженні у справах про адміністративні правопорушення є процесуальною діяльністю спеціально уповноважених органів (посадових
осіб), яка включає збір, оцінку та використання доказів, необхідних для встановлення
істини у справі та її вирішення по суті. Доказування здійснюється протягом всього провадження у справі про адміністративне правопорушення, починаючи з моменту складання
уповноваженою посадовою особою протоколу
про адміністративне правопорушення і закінчуючи винесенням постанови у справі. Процес доказування є творчою діяльністю, що
складається з необхідно пов’язаних між собою
етапів, спрямованих на вирішення спільних та
приватних завдань провадження у справі про
адміністративне правопорушення. При цьому
процес судового доказування – це органічна
єдність змісту і форми, процесуального способу виявлення доказів, їх представлення та
аналізу. Доказування на стадії судового розгляду справи виступає як система логічно
організованих у процесуальній формі доводів
з використанням процесуальних засобів для
формування у судді, який розглядає справу,
переконання в істинності фактів щодо предмета доказування.
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Статья посвящена исследованию процесса доказывания в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях. Определено содержание доказывания в процессе рассмотрения дел об
административном правонарушении. Рассмотрены этапы доказывания и охарактеризованы каждый из них в отдельности.
Ключевые слова: доказательства, доказывание, административные правонарушения.

The article is devoted to the investigation of the process of proof in the process of reviewing cases of
administrative offenses. The content of evidence in the process of reviewing cases of administrative offense is
determined. The stages of the proof are considered and the characteristic is given to each of them separately.
Key words: proof, evidence, administrative offenses.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
У статті на основі аналізу наукових поглядів та норм чинного законодавства України розглянуто
питання забезпечення безпеки дорожнього руху як складника забезпечення безпеки на автомобільному транспорті. Встановлено, що сфера безпеки дорожнього руху має свій безпосередній вплив на
всіх її учасників, як тих, хто здійснює переміщення на автомобільному транспорті, так і без нього
Наголошено, що про ефективність забезпечення безпеки на автомобільному транспорті не можна
говорити поза забезпеченням безпеки дорожнього руху.
Ключові слова: забезпечення безпеки, дорожній рух, автомобільний транспорт, суб’єкт, законодавство.

Постановка проблеми. За даними
Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ), дорожньо-транспортний травматизм натепер є однією з найбільших проблем
охорони здоров’я. За прогнозами у 2030 році
дорожньо-транспортні пригоди можуть стати однією з основних п’яти причин смертності людей у світі. При цьому в Україні рівень
смертності та травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод є одним із найвищих в Європі, а рівень організації безпеки
дорожнього руху залишається вкрай низьким, про що у своїх звітах неодноразово наголошували експерти ВООЗ, Світового банку
та інших міжнародних інституцій. Протягом
останніх десятиліть у світі спостерігається
стрімке збільшення кількості транспортних
засобів та підвищення інтенсивності дорожнього руху, що призводить до збільшення
кількості дорожньо-транспортних пригод та
їх негативних наслідків. Все це свідчить про
те, що нині особливо гостро стоїть питання
безпеки дорожнього руху.
Стан дослідження. Проблема забезпечення безпеки дорожнього руху в останні
декілька десятиліть постійно була в полі
зору різних науковців, зокрема їй приділяли увагу: С.М. Гусаров, О.В. Кузьменко, Х.П. Ярмакі, М.М. Долгополова,
М.А. Микитюк, Я.І. Хом’як, О.Ю. Салманова, С.Г. Братель, Ю.А. Тихомиров, Е.В. Талапін, Д.І. Сирота, В.Ю. Кікінчук, А.М. Луцик
та багато інших. Однак, незважаючи на чималу кількість наукових розробок, у юридичній
літературі відсутнє комплексне дослідження,
присвячене питанню забезпечення безпеки
дорожнього руху як складника забезпечення
безпеки на автомобільному транспорті.
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Мета статті – розглянути сутність забезпечення безпеки дорожнього руху як
складника забезпечення безпеки на автомобільному транспорті.
Виклад основного матеріалу. Сутність
дорожнього руху слід визначити як законодавчо регламентовану сукупність суспільних відносин, які виникають, розвиваються,
видозмінюються в зв’язку із переміщенням
автомобільними дорогами людей і вантажів. Можна назвати такі ознаки, що можуть
бути закладені в основу визначення сутності
дорожнього руху: він являє собою сукупність
різноаспектних суспільних відносин; врегульований правовими нормами різної юридичної сили; такі суспільні відносини виникають, знаходять свій розвиток і видозміну в
зв’язку з необхідністю переміщення людини
та вантажів; таке переміщення відбувається в
чітких просторових межах ¬– автомобільними дорогами.
Визначаючи сутність дорожнього руху
як сукупності суспільних відносин, нами
спеціально було акцентовано увагу на їх різноплановості. Зокрема, відносини в сфері
дорожнього руху мають зв’язок із відносинами, що безпосередньо не пов’язані із переміщенням людей і вантажів, а мають допоміжний характер. Тобто зі сферою дорожнього
руху пов’язано низку відносин, спрямованих на забезпечення його функціонування.
Як приклад можна назвати відносини: щодо
підготовки (перепідготовки) водіїв; видачі
дозвільних документів; надання адміністративних послуг; підтримання автомобільних
доріг у належному стані; проведення будівельних робіт; розвиток інфраструктури; та
багато інших. При цьому провідне місце в
© Є. Скрипа, 2019
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сукупності таких відносин посідають ті, що
пов’язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху, позаяк саме вони спрямовані на
збереження життя людини, зменшення рівня
травматизму внаслідок настання дорожньотранспортних пригод. Зокрема, С.М. Гусаров
цілком слушно зауважує, що про упорядкованість дорожнього руху можна говорити
лише тоді, коли він безпечний [1, с. 14].
На законодавчому рівні сутність безпеки
дорожнього руху також не розкривається.
Спроба усунення цього недоліку нормативно-правової регламентації зазначеної сфери
суспільних відносин була здійснена в законопроекті № 5184, у ст. 6 якого вказано, що безпека дорожнього руху – стан процесу (системи) дорожнього руху, що визначає ступінь
(рівень) захищеності учасників дорожнього
руху від дорожньо-транспортних пригод та
їх наслідків [2]. Такий підхід до визначення
сутності безпеки дорожнього руху навряд чи
можна назвати вдалим. Зокрема, як зазначено у висновку Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради
України на проект Закону України «Про
дорожній рух та його безпеку» від 30 березня
2017 року, визначення сутності терміна «безпека дорожнього руху» виглядає редакційно
невдалим і важким для сприйняття, оскільки процес означає певні зміни чи будь-який
рух, який характеризується змінами певних
одиниць виміру, тоді як стан є сталою величиною. Крім того, слово «система» не є синонімом слова «процес» [3].
Загалом, погоджуючись з наведеним
висновком на законопроект № 5184, зазначимо, що визначати сутність забезпечення
дорожнього руху як стан захищеності учасників дорожнього руху є доволі вузьким
підходом. Зокрема, відповідно до Правил
дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, учасник дорожнього руху – це особа, яка бере безпосередню
участь у процесі руху на дорозі як пішохід,
водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка рухається в кріслі
колісному [4]. Тобто в запропонованому
варіанті небезпека, що має місце під час
дорожнього руху, може мати вплив лише
на осіб, які безпосередньо беруть у ньому
участь. Х.П. Ярмакі цілком слушно зауважує,
що в процесі дорожнього руху реалізуються
політичні, економічні та культурні інтереси
держави і суспільства в цілому [5, с. 189].
Окрім цього, наведений суб’єктом законодавчої ініціативи підхід до визначення сутності забезпечення безпеки дорожнього руху
не враховує нормативно-правову регламентацію зазначеного стану.

Саме тому більш вдалою виглядає позиція авторського колективу навчального
посібника «Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення» за загальною
редакцією О.В. Кузьменка, який сутність
безпеки дорожнього руху визначає як стан
захищеності життя, здоров’я людей, їхніх
інтересів, а також інтересів інших осіб під
час переміщення людей і вантажів гужовим
та механічними транспортними засобами, а
також без транспортних засобів дорогами,
що регламентовано спеціальними правовими
нормами, урегульовано спеціальними технічними засобами та державними органами
[6, с. 353].
Проте таке визначення виглядає занадто
громіздким з наведених вище причин. Окрім
цього, доволі незрозумілою виглядає конструкція: «людей та інших осіб». У такому
разі більш вдалим виглядає використання
єдиного терміна «осіб». Також вважаємо, що
визначення сутності дорожнього руху через
таку категорію, як «стан», потребує деяких
уточнень. Зокрема, з точки зору семантики
слово «стан» тлумачать у таких значеннях:
обставини, умови, в яких хто-, що-небудь
перебуває, існує; ситуація, зумовлена певними обставинами, умовами; сукупність
ознак, рис, що характеризують предмет,
явище в поточний момент відповідно до певних вимог якості, ступеня готовності тощо
[6, с. 1383]. Тобто про безпеку дорожнього
руху можна говорити як про стан лише в
межах окремо взятого часового проміжку, що
не характеризує його як цілісне динамічне
явище. Іншими словами, визначаючи безпеку дорожнього руху як стан, характеризуємо
його як явище статичне, незмінюване. У цьому контексті доречно зазначити, що Україна
є однією з найбільш небезпечних країн для
учасників дорожнього руху. За роки незалежності на її дорогах сталось понад 1 млн
дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло понад 169 тис. та було травмовано майже 1 млн 200 тисяч громадян. Кожен третій
загиблий – дитина або молода людина віком
від 5 до 29 років. Україна втрачає на дорогах
свій працездатний потенціал, а щорічні економічні збитки від численних дорожніх аварій становлять, за оцінками Світового Банку, близько 5 млрд доларів США [7]. Аналіз
наведеного матеріалу свідчить, що безпека
дорожнього руху в Україні є явищем, яке
швидко (на жаль, у негативний бік) змінюється. Саме тому вважаємо, що про безпеку
дорожнього руху необхідно говорити як про
сукупність суспільних відносин із характерним для них складом – суб’єктом, об’єктом і
змістом.
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Так, окремі з учених-правознавців сутність безпеки дорожнього руху розглядають
крізь призму правових відносин. Зокрема,
на думку Х.П. Ярмакі, безпека дорожнього
руху – це система суспільних відносин, яка
складається в сфері дорожнього руху з метою
задоволення потреб його учасників у переміщенні та відображає ступінь захищеності
цих учасників і держави від дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків [5, с. 187].
Проте й таке визначення має низку характерних недоліків, про які ми вже зазначали
вище: відсутність вказівки про здійснення
нормативно-правового регулювання цих
суспільних відносин; суб’єктами, чиї інтереси мають бути задоволені, вказуються лише
учасники дорожнього руху, хоча далі по тексту йдеться і про державу.
Аналіз наведеного матеріалу дає змогу
сутність безпеки дорожнього руху визначити як сукупність нормативно врегульованих
суспільних відносин, які виникають і знаходять свій розвиток з приводу дорожнього
руху між його учасниками, державою в особі уповноважених нею суб’єктів задля недопущення й усунення загроз охоронюваних
законом інтересів суспільства й окремих
індивідів, що мають місце внаслідок дорожньо-транспортних пригод.
Сутність забезпечення безпеки дорожнього руху має бути визначена з урахуванням змісту наведеної дефініції, а також сенсу
самої категорії «забезпечення». Сенс останньої авторський колектив великого тлумачного словника сучасної української мови
розкриває як: постачаючи щось у достатній
кількості, задовольняти кого-, що-небудь
у якихось потребах; надавати кому-небудь
достатні матеріальні засоби до існування;
створювати надійні умови для здійснення
чого-небудь; гарантувати щось; захищати,
охороняти кого-, що-небудь від небезпеки
[6, с. 375]. Із цього витікає, що в досліджуваному випадку категорія «забезпечення»
означає, що на безпеку дорожнього руху здійснюється цілеспрямований вплив суб’єктів
таких відносин, тобто це їхня активна діяльність або ж динамічний процес.
Визначаючи сутність забезпечення безпеки дорожнього руху, вчені-правознавці
наголошують саме на діяльності уповноважених суб’єктів. При цьому доволі часто
перелік таких суб’єктів є занадто вузьким.
Так, на думку М.М. Долгополової, діяльність із забезпечення безпеки дорожнього
руху являє собою систему дій із забезпечення безпечного переміщення людей і вантажів механічними транспортними засобами,
а також людей без транспортних засобів по
дорогах, що регламентується спеціальними
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правовими нормами, регулюється державними органами, а також проходить в умовах
реальної небезпеки виникнення обставин,
які перешкоджають продовженню цього процесу [8, с. 24]. У цьому разі йдеться лише про
діяльність із забезпечення безпеки дорожнього руху, що здійснюється державними органами. Як зауважує М.А. Микитюк,
суб’єкт владних відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – це державний
орган, що наділяється компетенцією застосування заходів державного впливу з метою
забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян у сфері безпеки дорожнього руху [8, с. 12]. Справді, державні органи
посідають провідне місце у такій діяльності.
Серед них насамперед слід назвати Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС
України) і Національну поліцію України
(далі – поліція).
Так, правовий статус МВС України
визначено в Положенні «Про Міністерство
внутрішніх справ України», що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 205 року № 878. Серед завдань
цього центрального органу виконавчої влади зазначений акт законодавства називає,
зокрема, завдання із забезпечення охорони
прав і свобод людини, інтересів суспільства і
держави, протидії злочинності, підтримання
публічної безпеки і порядку, а також надання
поліцейських послуг. При цьому задля виконання покладених на МВС України завдань
цей орган влади: розробляє проекти державних програм з питань забезпечення безпеки
дорожнього руху; бере участь у формуванні
та забезпеченні наукової та науково-технічної політики держави в сфері безпеки дорожнього руху [9]. Своєю чергою правовий статус поліції закріплено в Законі України «Про
Національну поліцію» від 2 липня 2015 року.
Аналіз положень цього нормативно-правового акта свідчить про те, що органи поліції наділені значним обсягом повноважень
у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху [10].
Саме державні органи з метою забезпечення безпеки дорожнього руху уповноважені вживати відповідних заходів. Так,
Я.І. Хом’як зазначає, що система забезпечення дорожнього руху – це регламентована нормативними документами сукупність
взаємопов’язаних організаційних, соціальних, економічних і технічних заходів, методів та засобів, спрямованих на забезпечення
і підтримку необхідного рівня безпеки перевезення пасажирів та вантажів [11, с. 27]. Не
ставлячи за мету розкрити сутність та особливості кожного заходу, що реалізується компетентними суб’єктами задля забезпечення
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безпеки дорожнього руху, зазначимо, що
провідне місце серед них посідає адміністративний примус. Поняття адміністративного примусу в сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху – це діяльність уповноважених державних органів із забезпечення
безпеки дорожнього руху щодо офіційного
застосування до фізичних і юридичних осіб
незалежно від їхньої волі та бажання заходів у вигляді моральних, особистих, майнових, організаційних обмежень прав, свобод,
законних інтересів задля профілактики, припинення порушень правил дорожнього руху,
притягнення винних осіб до юридичної відповідальності, попередження і ліквідації надзвичайних обставин у цій сфері [8, с. 12–13].
При цьому вважаємо, що діяльність державних органів із забезпечення безпеки дорожнього руху не має й не мусить обмежуватися
лише реагуванням у вигляді застосування
примусових заходів, це можуть бути і заохочувальні заходи.
Так, О.Ю. Салманова з цього приводу
цілком слушно зазначає, що особи, які правомірно діють у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, – це, по суті, всі громадяни (зокрема, й учасники дорожнього руху),
що дотримуються вимог нормативно-правових актів і прав інших громадян у цій сфері.
Оскільки в уповноважених законом органах
ведеться облік тільки осіб, що порушують ці
вимоги, то всіх інших громадян апріорі можна
було б вважати законослухняними. Позитивна оцінка правомірної поведінки громадян
у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху могла б виражатися в застосуванні до
цих осіб заходів заохочення морального, а в
деяких випадках – і матеріального характеру
[12, с. 52].
У контексті наведеної позиції слід відзначити, що чинний Закон України «Про
дорожній рух», як і Правила дорожнього
руху, не передбачає жодних заохочень до
учасників дорожнього руху. На цю ситуацію
було звернута увага в законопроекті № 5184,
ст. 14 якого визначає засади участі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій
та об’єднань громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Аналіз положень наведеної норми свідчить, що підприємства, установи та організації всіх форм власності та
господарювання розробляють і здійснюють
заходи для забезпечення та пропаганди безпеки дорожнього руху, проводять у трудових
колективах профілактичну роботу з дотримання вимог законодавства про дорожній
рух, за згодою з первинними профспілковими організаціями включають до колективних договорів вимоги щодо форм заохочен-

ня членів трудового колективу за належне
виконання ними обов’язків учасників дорожнього руху або впливу – за порушення цих
обов’язків, встановлених законодавством
України про дорожній рух [2]. На нашу думку, такі законодавчі ініціативи у разі набрання ними юридичної сили мали би позитивний вплив на стан безпеки дорожнього руху,
оскільки спонукали б учасників дорожнього
руху дотримуватися правових приписів не
тільки з позиції настання ретроспективної
відповідальності, а й реальної можливості їх
заохочення. Звичайно, механізми таких заохочень потребують додаткового законодавчого опрацювання й можуть бути досліджені
в рамках окремої наукової праці.
Висновок
Таким чином, забезпечення безпеки
дорожнього руху є однією з найважливіших
складових частин забезпечення безпеки на
автомобільному транспорті. Це пов’язано із
тим, що сфера безпеки дорожнього руху має
свій безпосередній вплив на всіх її учасників,
як тих, хто здійснює переміщення на автомобільному транспорті, так і без нього. Діяльність із забезпечення безпеки дорожнього
руху здійснює значна кількість суб’єктів,
провідними серед яких є органи державної
влади. Така діяльність здійснюється задля
недопущення або ж значного зменшення
дорожньо-транспортних пригод, усунення їх
негативного впливу. А тому про ефективність
забезпечення безпеки на автомобільному
транспорті не можна говорити поза забезпеченням безпеки дорожнього руху. Забезпечення безпеки дорожнього руху як складника забезпечення безпеки на автомобільному
транспорті можна визначити: як нормативно врегульовану діяльність уповноважених
(або зобов’язаних) суб’єктів, спрямовану на
попередження та недопущення дорожньотранспортних пригод, усунення їх негативних наслідків шляхом вжиття передбачених
законодавством заходів, а також дотримання
встановлених у цій сфері правових приписів.
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В статье на основе анализа научных взглядов ученых и норм действующего законодательства
Украины рассмотрен вопрос обеспечения безопасности дорожного движения как составляющей
обеспечения безопасности на автомобильном транспорте. Установлено, что сфера безопасности
дорожного движения имеет свое непосредственное влияние на всех ее участников, как тех, кто осуществляет перемещение на автомобильном транспорте, так и без него. Отмечено, что об эффективности обеспечения безопасности на автомобильном транспорте нельзя говорить вне обеспечения безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: обеспечение безопасности, дорожное движение, автомобильный транспорт,
субъект, законодательство.

In the article, on the basis of the analysis of views of scientists and the norms of the current legislation of
Ukraine, the issues of ensuring road safety as an integral part of ensuring safety in road transport are considered. It has been established that the sphere of road safety has a direct impact on all its participants, both
those who carry out transportation on and off the road. It is stressed that the effectiveness of safety in road
transport cannot be said beyond the safety of traffic.
Key words: safety, road traffic, road transport, subject, legislation.
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ДОКТРИНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ (ПРАВИЛ)
У СФЕРІ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Стаття присвячена розгляду ключових доктринальних ознак адміністративної відповідальності
у сфері обігу лікарських засобів. Також здійснено характеристику адміністративного проступку у
сфері обігу лікарських засобів. Сформульовано основоположні висновки та пропозиції з метою удосконалення адміністративної відповідальності у сфері обігу лікарських засобів.
Ключові слова: адміністративна відповідальність, сфера обігу лікарських засобів, адміністративний
проступок, правопорушення (проступок) у сфері обігу лікарських засобів, суб’єкт, суб’єктивна сторона,
об’єкт, об’єктивна сторона.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній науці проблематику адміністративної відповідальності у сфері обігу
лікарських засобів розробляли такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Н.О. Ветютнева,
С.Г. Убогов, О.В. Кузьменко, В.К. Колпаков,
Г.Г. Пилипенко, А.П. Радченко, М.В. Римар,
О.Г. Стрельченко, Л.О. Федорова та ін. Водночас проблемі адміністративної відповідальності у сфері обігу лікарських засобів
приділено не досить уваги, що, своєю чергою,
свідчить про своєчасність і важливість обраної теми наукової статті.
Метою статті є осмислення доктринальних
підходів щодо адміністративної відповідальності у сфері обігу лікарських засобів.
Постановка проблеми. Дослідження
адміністративної відповідальності у сфері
обігу лікарських засобів полягає у тому, що
ця проблематика не повною мірою розкрита
як на науковому, так і на законодавчому рівні. У зв’язку з цим виникає велика кількість
колізій у законодавстві, які потребують удосконалення та врегулювання.
Виклад основного матеріалу. З метою
поглибленого дослідження інституту адміністративної відповідальності у сфері обігу
лікарських засобів вважаємо за необхідне
проаналізувати поняття та склад зазначеного
адміністративного правопорушення.
Законодавець у Кодексі про адміністративні правопорушення під адміністративним
правопорушенням (проступком) визначає
протиправну, винну (умисну або необережну) дію чи бездіяльність, яка посягає на гро© О. Стрельченко, 2019

мадський порядок, власність, права і свободи
громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
Водночас необхідно відзначити, що визначення правопорушення (проступку) у сфері
обігу лікарських засобів взагалі відсутнє як на
законодавчому, так і на науковому рівні.
Саме тому назріла необхідність у формулюванні авторської детермінанти «правопорушення (проступок) у сфері обігу лікарських засобів»: протиправна, винна (умисна
або необережна) дія чи бездіяльність, яка
посягає на встановлений порядок управління
у сфері обігу лікарських засобів і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
Відповідно, щодо складу проступку, то
його доцільно розглядати як абстрактний
опис діяння, що суперечить нормам права.
Н.Т. Бабичев, Я.М. Боровський склад адміністративного проступку визначають: як наявність обов’язкових елементів, які становлять
сукупність об’єктивних та суб’єктивних
ознак характерних рис, притаманних для
певного правопорушення [1, с. 297–298;
2, с. 3–10; 3, с. 14].
В.К. Колпаков під юридичним складом
адміністративного проступку розуміє передбачений нормами права комплекс ознак
(елементів), за наявності яких певне протиправне діяння можна кваліфікувати як адміністративний проступок [4, с. 13].
Таким чином, під складом правопорушення (проступку) у сфері обігу лікарських засобів, на наш погляд, необхідно
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розуміти сукупність головних, визначальних
ознак, за яких протиправне діяння стосовно
лікарських засобів можна класифікувати як
порушення норм обігу лікарських засобів.
Треба відзначити, що саме ознаки складу
правопорушення дають можливість оцінити
наявність та ступінь суспільної небезпеки,
шкідливий характер діяння, конкретизувати його, вирізнити з-поміж інших, а також
визначити адекватний скоєному захід державного примусу [5, с. 80–81; 6, с. 92–96].
Частини складу того чи іншого адміністративного правопорушення розрізняються,
зважаючи на сторону проступку, до якої відносяться ознаки, що їх утворюють. Такий
поділ, визначаючи послідовність вивчення
ознак складу адміністративного проступку
під час кваліфікації, дає змогу впорядкувати
процес застосування адміністративно-правових норм.
Кваліфікуючи таке адміністративне правопорушення, як порушення законодавства
про обіг лікарських засобів, послідовно встановимо такі ознаки складу правопорушення,
як рух від об’єкта та об’єктивної сторони до
суб’єкта та суб’єктивної сторони відповідно, спираючись на теорію адміністративноделіктного процесу.
Визначення ознак об’єкта несе важливе
практичне навантаження у разі здійснення оцінки юридичного складу вказаного
нами адміністративного правопорушення
[7, с. 144].
Зазвичай об’єктом проступку вважають
те, на що безпосередньо посягає протиправне
діяння. Відповідно, у нашому разі об’єктом
правопорушення є лікарські засоби.
Велике теоретичне і практичне значення
має класифікація об’єктів проступків. Саме
класифікація дає змогу чітко визначити
об’єкт кожного діяння, його місце в загальній
системі відносин, що охороняються адміністративними санкціями, його цінність. Вона
допомагає структурувати весь масив суспільних відносин, що охороняються в адміністративному порядку, правильно кваліфікувати
протиправні діяння, а також обрати оптимальний захід впливу на правопорушника.
Залежно від рівня узагальнення виділяють: загальний, родовий, видовий та безпосередній об’єкти.
Отже, загальним об’єктом адміністративного проступку, який передбачає порушення законодавства у сфері обігу лікарських
засобів, виступають суспільні відносини, які
охороняються за допомогою адміністративно-правових норм у сфері публічного управління.
Роз’яснення сутності загального об’єкта
можемо знайти в Особливій частині Кодексу
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України про адміністративні правопорушення, у якій виділено групи адміністративних
проступків, об’єднаних спрямованістю на
однорідні суспільні відносини залежно від
змісту відносин, що охороняються. Це і становить родовий об’єкт адміністративних
проступків. Залежно від родового об’єкта
адміністративні проступки згруповано у
главах Особливої частини розділу ІІ Кодексу України про адміністративні правопорушення [8, с. 237; 9, с. 144]. Зокрема, родовим
об’єктом такого адміністративного правопорушення, як порушення законодавства про
основи законодавства про охорону здоров’я
загалом, а також про обіг лікарських засобів зокрема, якими є суспільні відносини,
які виникають у результаті вчинення адміністративних правопорушень, що посягають
на здоров’я населення (глава 5 КУпАП),
на якість продукції (глава 13 КУпАП)
та на встановлений порядок управління
(глава 15 КУпАП).
Видовий об’єкт виступає різновидом
об’єкта родового, тобто видовий об’єкт являє
собою відокремлену групу суспільних відносин, які є спільними для тих чи інших
проступків. Зазначені суспільні відносини є
відокремленою частиною родового об’єкта.
Таким чином, видовим об’єктом правопорушення є суспільні відносини, які виникають
внаслідок порушення обігу наркотичних чи
психотропних засобів.
Що ж до безпосереднього об’єкта, то під
ним прийнято розуміти ті конкретні суспільні відносини, що підлягають охороні закону,
яким заподіюють шкоду правопорушенням,
що підпадає під ознаки конкретного складу
проступку. Практика нормативного регулювання адміністративної відповідальності
свідчить про тенденцію значного розширення кола безпосередніх складів адміністративних проступків [10, с. 406]. Так, безпосереднім об’єктом проступку є суспільні
відносини у сфері обігу лікарських засобів.
Що стосується об’єктивної сторони,
то слід відзначити, що вона являє собою
сукупність ознак, які визначають зовнішню
поведінку (дію чи бездіяльність) суб’єкта
[10, с. 406; 11, с. 4–5; 12, с. 111–129; 13,
с. 284–290].
Відповідно, об’єктивна сторона правопорушення у сфері обігу лікарських засобів
полягає у діяннях як шляхом активних дій,
так і шляхом бездіяльності суб’єктів публічного адміністрування у сфері обігу лікарських засобів.
Чинне адміністративне законодавство не
дає узагальненого визначення суб’єкта адміністративного правопорушення і такого терміна не вживає.
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Суб’єктами адміністративного правопорушення можуть бути фізичні особи, які на
момент вчинення адміністративного проступку є осудними та досягли шістнадцятирічного
віку (ст. 12 КУпАП) та юридичні особи.
У КУпАП не вживається термін «фізична особа». Використовується тільки термін «особа». Це дає змогу припустити, що
суб’єктом адміністративного правопорушення може бути і юридична особа.
Такий висновок небезпідставний, оскільки за межами КУпАП діє досить велика група норм, що встановлюють відповідальність
юридичних осіб за вчинення протиправних
дій. І хоч такі дії не віднесені законодавцем
до адміністративних правопорушень, а відповідальність за них не названа адміністративною, вони мають їх найважливіші ознаки.
Проте чинний КУпАП однозначно визнає
суб’єктом проступку виключно фізичну особу. Про це, зокрема, свідчать його ознаки, які
закріплені нормативно.
Так, ст. 12 встановлює вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність (16 років); ст. 20 передбачає як
обов’язкову ознаку суб’єкта його осудність;
ст. 33 вимагає у разі накладення стягнення враховувати особу правопорушника; ст. 256 вимагає, щоб у протоколі про адміністративне правопорушення в обов’язковому порядку були
відомості про особу правопорушника, а також
вказується на обов’язок правопорушника підписати протокол; ст. 268 закріплює за тим, хто
вчинив проступок, право виступати рідною
мовою тощо. Важко уявити, що зазначені норми розраховані на юридичних осіб. Більше
того, ст. 27 КУпАП абсолютно точно визначає, що штраф є грошовим стягненням, яке
накладається на громадян і посадових осіб за
адміністративні правопорушення.
Усі ознаки складу, що характеризують
індивідуального суб’єкта, можна поділити на
дві групи: загальні та спеціальні (аналогічно
і суб’єктів прийнято поділяти на загальні та
спеціальні). Загальні та спеціальні ознаки
суб’єкта входять до складу адміністративного правопорушення.
Загальними визнаються такі, які мусить
мати будь-яка особа, що піддається адміністративному стягненню. Насамперед до них
належать вік і осудність. Вони закріплені
статтями 12 і 20 Загальної частини КУпАП.
У деяких випадках законодавець указує на
загальну ознаку, щоб підкреслити відсутність
якоїсь певної особливості, що впливає на оцінку проступку. Так, ст. 42-4 КУпАП «Продаж
лікарських засобів без рецепта у заборонених
законодавством випадках» (Продаж лікарських засобів фізичною особою-підприємцем,
яка має право здійснювати оптову, роздрібну

торгівлю лікарськими засобами за умовами
відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності, фармацевтичні
працівники, які зобов’язані певні лікарські
засоби відпускати лише за наявності рецепта)
вказує на таку загальну ознаку, як відсутність у
особи рецепта на придбання лікарського засобу. Наводиться вона тут тільки для того, щоб
легко можна було відмежувати названий склад
від складів проступків, що встановлюють відповідальність у сфері обігу лікарських засобів.
Спеціальні ознаки детермінуються і нормативно закріплюються з метою диференціації відповідальності різних категорій осіб,
забезпечення справедливої правової оцінки
їхніх неправомірних дій. Вони фіксуються у
статтях Особливої частини КУпАП і впливають на кваліфікацію правопорушення.
Серед спеціальних суб’єктів правопорушення у сфері обігу лікарських засобів
доцільно виділити такі як: посадові особи;
фізичні особи-підприємці; службові особи;
особи, пов’язані з обігом лікарських засобів
(експедитори; реєстратори тощо).
На жаль, адміністративно-деліктне законодавство не містить визначень, хто така
посадова особа і хто – службова особа. Треба
відзначити те, що посилання на ці категорії є
у Кримінальному кодексі, але там лише здійснено перелік цих осіб.
Необхідно відзначити, що Пленум
Верховного Суду України в Постанові
від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво»
зазначив, що організаційно-розпорядчими
обов’язками є обов’язки щодо здійснення
керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на
підприємствах, в установах чи організаціях
незалежно від форм власності. Такі функції
виконують, зокрема, керівники міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних або приватних
підприємств, установ та організацій, їхні
заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділів,
лабораторій, кафедр), їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри,
виконроби, бригадири та ін.) [14].
Під адміністративно-господарськими обов’язками розуміють обов’язки щодо
управління або розпоряджання державним,
колективним або приватним майном (встановлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за
цими операціями тощо). Такі повноваження
в тому чи іншому обсязі мають начальники
планово-господарських, постачальницьких,
фінансових відділів і служб, завідувачі скла-
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дів, магазинів, аптек, їхні заступники, керівники відділів підприємств, відомчі ревізори
та контролери та ін. [14].
Відповідно, зазначеною Постановою Пленуму Верховного Суду України передбачено,
що службовою особа є не тільки тоді, коли
вона здійснює відповідні функції або виконує обов’язки постійно, але й тоді, коли вона
робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням за умови, що згадані функції або
обов’язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою [15].
Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (адвокат,
лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад,
водій) або технічні (друкарка, охоронець
тощо) функції, можуть визнаватися службовими особами тільки за умови, що разом із
цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов’язки [15].
Відповідно до статті 2 Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах
місцевого самоврядування, має відповідні
посадові повноваження щодо здійснення
організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій та отримує заробітну
плату за рахунок місцевого бюджету.
Враховуючи наведене, вбачається, що у
разі з’ясування підстав для віднесення осіб до
категорій посадових або службових осіб слід
керуватися відповідним законодавством, що
регулює певні відносини.
Висновки
Саме тому у зв’язку з удосконаленням
законодавства та приведенням його у відповідність до зазначених норм вважаємо за
необхідне запропонувати авторське визначення службової та посадової особи у сфері
обігу лікарських засобів. Так, посадовими
особами сфери обігу лікарських засобів
слід розглядати осіб, які здійснюють керівні
функції трудовим колективом у сфері обігу лікарських засобів, ділянкою роботи щодо
обігу лікарських засобів, виробничою діяльністю окремих працівників на фармацевтичних
підприємствах, в установах чи організаціях
незалежно від форми власності сфери обігу
лікарських засобів.
Відповідно, службовими особами сфери
обігу лікарських засобів слід вважати осіб,
які здійснюють управління або розпорядження державним, колективним чи приватним
майном (встановлення порядку його виробництва, зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо),
яким доручено лікарські засоби.
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Статья посвящена рассмотрению ключевых доктринальных признаков административной
ответственности в сфере обращения лекарственных средств. Также осуществлена характеристика
административного проступка в сфере обращения лекарственных средств. Сформулированы основополагающие выводы и предложения с целью усовершенствования административной ответственности в сфере обращения лекарственных средств.
Ключевые слова: административная ответственность, сфера обращения лекарственных средств,
административный проступок, правонарушение (проступок) в сфере обращения лекарственных средств,
субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона.

The article deals with a view of key doctrinal signs of administrative regulation of the spheres of public
relations. The characteristic of the administrative offense in the sphere of drugs circulation. The main foundations and the propositions with the purpose of the administrative framework in the sphere of drugs circulation
are formed.
Key words: administrative responsibility, sphere of medical treatment, administrative misdemeanors,
offenses (misdemeanors) in the sphere of drugs circulation, subject, subjective side, object, objective side.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР
ЩОДО ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
У статті визначено особливості видів адміністративних процедур, які виражають сутність
окремої адміністративної процедури, її особливості та суб’єктів здійснення. За змістом адміністративні процедури охорони права власності поділено на: заявну; дозвільно-ліцензійну; контрольноінспекційну; процедуру надання адміністративних послуг; процедуру притягнення до адміністративної відповідальності.
Ключові слова: адміністративно-правова охорона, адміністративні процедури, право власності, правовідносини, публічне адміністрування.

Вступ. Нині науковці звертають увагу на
наявність систематизованого основного нормативно-правового акта, який регламентує
адміністративну процедуру, істотно сприяє
підвищенню ефективності виконання своїх
функцій органами публічної влади, оскільки
відсутність чітких законодавчих приписів
щодо адміністративних проваджень дає змогу довільно застосовувати закон та реалізовувати свої владні повноваження суб’єктами
публічної адміністрації [17, с. 105].
Огляд останніх досліджень. У науці
завжди спостерігався значний інтерес до
вивчення проблематики адміністративних
процедур, які неодноразово ставали предметом наукових досліджень. Зокрема,
істотний вклад у наповнення цієї проблематики здійснили такі знані правознавці,
як: В. Авер’янов, С. Алексєєв, А. Березянська, Ю. Битяк, С. Братель, Ю. Ведєрніков, В. Вишковська, В. Галунько, І. Дашко,
В. Дзюндзюк, П. Діхтієвський, М. Кельман,
В. Коваленко, Т. Коломоєць, О. Кузьменко,
В. Курило, Ю. Легеза, О. Левченко, І. Личенко, О. Машков, Р. Мельник, О. Миколенко, О. Мурашин, І. Наумов, Н. Нижник,
Н. Павлюк, Л. Приходченко, С. Стеценко,
О. Федорчак, С. Чернов та ін.
Мета статті полягає в тому, щоб на основі теорії права, думок з цієї проблематики
вчених-правників і чинного законодавства
розкрити особливості видів адміністративних процедур щодо охорони права власності в Україні.
Виклад основних положень. На наш
погляд, адміністративні процедури охорони права власності варто класифікувати за
одним найбільш важливим критерієм – за

184

змістом, що в цілому виражає сутність окремої адміністративної процедури, її особливості та суб’єктів здійснення. Отже, за
змістом адміністративні процедури охорони
права власності поділяються на: 1) заявна;
2) дозвільно-ліцензійна; 3) контрольноінспекційна; 4) процедура надання адміністративних послуг; 5) процедура притягнення до адміністративної відповідальності.
Далі варто розкрити особливості кожного
з видів адміністративних процедур. Окремі
юридично значущі ситуації, що виникають
у соціумі та підпадають під дію адміністративно-правових норм механізму адміністративно-правового регулювання реалізації
права на звернення до публічної адміністрації, зумовлюють виникнення у законодавчо
визначеному порядку юридичних фактів у
формі звернень до публічної адміністрації. Ці
звернення у рамках зазначеного механізму
виконують роль провідних детермінант розвитку породжуваних адміністративно-правових відносин, тому особливості функціонування адміністративно-правових відносин у
цьому механізмі визначаються: специфікою
кореспондуючих адміністративно-правових
норм; змістом відповідних юридично значущих соціальних ситуацій (безконфліктних
або конфліктних); певними зверненнями до
публічної адміністрації, які, будучи юридичними фактами, детермінують виникнення,
зміну або припинення в об’єктивній дійсності таких суспільних зв’язків [7, с. 96].
Заява особи – це встановлений чинним
законодавством різновид звернень громадян. Загалом звернення громадян мають
сприйматись як: а) засіб захисту від порушень своїх прав, свобод і законних інтересів
з боку суб’єктів публічного адміністрування;
© О. Сукманова, 2019
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б) можливість реального впливу на діяльність держави загалом і суб’єктів публічного адміністрування зокрема; в) можливість
отримати позитивний для громадянина
результат без застосування спеціальних юридичних знань для оформлення певних документів; г) показник становлення громадянського суспільства [3, с. 207–208].
Заява – це звернення громадян із проханням про сприяння в реалізації закріплених
Конституцією та чинним законодавством
їхніх прав та інтересів або повідомлення
про порушення чинного законодавства чи
недоліки в діяльності підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності,
народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їхньої діяльності. Керуючись цим, процедури за заявою
особи – це встановлений чинним законодавством порядок діяльності суб’єктів
публічного адміністрування, що полягає в
розгляді заяви особи та наданні компетентної відповіді впродовж визначеного терміну
[3, с. 207–208].
Тобто першочерговою адміністративною
процедурою публічного адміністрування
охорони права власності в Україні є заявна
адміністративна процедура, адже відповідно
до Порядку розгляду скарг у сфері державної
реєстрації від 25 грудня 2015 р. розгляд скарг
здійснюється за заявою особи, яка вважає, що
її права порушено, що подається виключно у
письмовій формі та має містити обов’язкові
відомості та документи, що долучаються до
скарги [13].
Крім того, притягнення до адміністративної відповідальності відбувається у разі
скоєння адміністративного правопорушення.
Перелік адміністративних правопорушень
міститься у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Про скоєння адміністративного правопорушення також можна
подати заяву до поліції за зразком [6].
Таким чином, заявна адміністративна
процедура є першочерговою у сфері публічного адміністрування охорони права власності в Україні, адже здебільшого особи, які
мають певну власність, самостійно шляхом
подачі заяви звертаються до суб’єктів публічного адміністрування з метою застосування
заходів охорони права власності, відповідно,
заява є офіційним зверненням до суб’єкта
публічної адміністрації, в якій обґрунтовано
визначаються попередні недоліки у здійсненні публічного адміністрування, які необхідно
усунути з метою охорони права власності.
Наступною процедурою, яку варто розглянути, є дозвільно-ліцензійна. О. Джафарова визначила: дозвільні відносини – це

суспільні відносини, які урегульовані нормами адміністративного права управлінського або публічно-сервісного характеру, з
приводу реалізації та захисту суб’єктивних
прав та виконання обов’язків, спрямованих
на забезпечення безпеки життя, здоров’я та
майна громадян, природного навколишнього
середовища, суспільства і держави в цілому
[4, с. 30].
Під дозвільними процедурами В. Галунько розуміє встановлений чинним законодавством порядок діяльності суб’єктів публічного адміністрування, за результатами якої
надаються дозволи на провадження певних
видів діяльності та здійснення юридично значущих дій. Ключовими цілями дозвільних
процедур є: забезпечення безпеки громадян
та інтересів держави; надання можливостей
для реалізації певних прав особи, передусім у сфері економічної діяльності; унормування контролю за діяльністю, щодо якої
суб’єктом публічного адміністрування надано дозвіл. Ознаками дозвільних процедур є
такі: це послідовні дії суб’єктів публічного
адміністрування; множинність суб’єктів, які
правомочні надавати дозволи; множинність
видів дозволів (ліцензія, сертифікат, спеціальний дозвіл, рішення, погодження тощо)
[3, с. 202–203].
До системи органів публічної адміністрації, які є суб’єктами дозвільної діяльності,
науковці відносять: 1) Кабінет Міністрів
України; 2) центральні та місцеві органи
виконавчої влади; 2) органи виконавчої влади зі спеціальним статусом; 3) органи державної влади без статусу органу виконавчої влади; 4) колегіальні органи державної
влади; 5) органи місцевого самоврядування,
які представлені виконавчими комітетами
відповідних рад; 6) юридичні особи публічного права (підприємства, установи, організації); 7) юридичні особи приватного права;
8) самоврядні організації [5, с. 49].
Прикладом застосування дозвільноліцензійної процедури є Постанова Верховної Ради України «Про право власності на
окремі види майна» від 17 червня 1992 року,
відповідно до якої громадяни набувають права власності на такі види майна, придбаного
ними з відповідного дозволу, що надається:
а) на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю – органами внутрішніх справ
за місцем проживання особам, які досягли
21-річного віку; на вогнепальну мисливську нарізну зброю (мисливські карабіни,
гвинтівки, комбіновану зброю з нарізними
стволами) – органами внутрішніх справ
за місцем проживання особам, які досягли
25-річного віку; на газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовина-
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ми сльозоточивої та дратівної дії, – органами
внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку; на холодну
зброю та пневматичну зброю калібру понад
4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів за секунду – органами внутрішніх
справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку; б) на об’єкти, що перебувають на державному обліку як пам’ятки
історії та культури, – спеціально уповноваженими державними органами охорони
пам’яток історії та культури (Мінкультури,
Мінінвестбудом і Головархівом України);
в) на радіоактивні речовини – Державним
комітетом України з ядерної та радіаційної
безпеки у разі наявності висновку органів
територіальної санітарно-епідеміологічної
служби про можливість використання цих
речовин майбутнім власником у наявних у
нього умовах [14].
Таким чином, особливою у сфері адміністративно-правової охорони права власності є дозвільно-ліцензійна адміністративна
процедура, яка полягає у наданні суб’єктом
публічної адміністрації спеціальних документів (дозволів, ліцензій тощо) на особливі
об’єкти права власності, використання яких
впливає на рівень безпеки в суспільстві, відповідно, така адміністративна процедура
створює умови для подальшого контролю
за використанням таких особливих об’єктів
права власності з метою захисту прав, свобод та законних інтересів осіб у сфері безпеки життя, здоров’я та майна осіб.
Наступною
адміністративною
процедурою є контрольно-інспекційна. Сам
термін «інспекція» походить від лат.
inspectio – «огляд, розгляд». В умовах модернізації діяльності органів публічного адміністрування продовжують залишатись актуальними інспекційні процедури. За раніше
наведеною класифікацією адміністративних
процедур вони належать до втручальних,
оскільки виникають за ініціативи суб’єкта
публічної адміністрації, за наявності для цього правових підстав. Зазвичай інспекційні
процедури виникають у контрольно-наглядовій діяльності суб’єктів публічного адміністрування. Під інспекційними процедурами
В. Галунько розуміє встановлений чинним
законодавством порядок втручальної контрольно-наглядової
діяльності
суб’єктів
публічного адміністрування, яка полягає у
здійсненні перевірок дотримання законів та
інших нормативно-правових актів [3, с. 205].
Науковець С. Вітвіцький, враховуючи
наукові погляди з визначення стадій контрольного провадження, а також підхід нормотворця до викладення правових приписів, спрямованих на унормування процедур
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контролю, який полягає у закріпленні процедурними документами початку і завершення
процедури контролю, викладенні у логічній
послідовності таких процедур, встановленні
змісту цих процедур, відповідних теоретичним положенням про стадії контрольного
провадження, виділяє такі стадії державного
контролю діяльності публічної адміністрації:
1) стадія підготовки, у межах якої збирається
інформація про фактичний стан діяльності
публічної адміністрації, розробляється план
проведення контрольних заходів, їх ресурсного забезпечення, визначаються напрями
взаємодії між суб’єктами контрольної діяльності, проводяться необхідні підготовчі дії
(готуються документи, направляються запити тощо); 2) аналітична стадія, під час якої
встановлюється відповідність діяльності
публічної адміністрації, що піддана контролю,
чинному законодавству. У межах цієї стадії
порівнюється реальний стан справ із правилами, встановленими чинним законодавством; 3) стадія прийняття рішення (підготовки акта, висновку тощо) за результатами
аналітичної діяльності, доведення його до
адресата; 4) стадія перевірки виконання
рішення, під час якої визначається ступінь
виконання правових вимог, передбачених у
рішенні [2, с. 202–203].
Крім того, С. Вітвіцький вважає, що дії і
процедури у межах кожної стадії контролю
здійснюються із відповідною метою: а) на
стадії підготовки до проведення державного
контролю діяльності публічної адміністрації
дії і процедури здійснюються з метою встановлення інформаційних, кадрових та інших
ресурсів, необхідних для якісного проведення контролю; б) на аналітичній стадії дії і процедури спрямовані на об’єктивне визначення
відповідності стану об’єкта та предмета державного контролю вимогам, встановленим
чинним законодавством; в) на стадії прийняття рішення дії і процедури спрямовані
на формування остаточного індивідуального
правового акта, в якому закріплено рішення
щодо відповідності чинному законодавству
діяльності публічної адміністрації, а також
пропозиції з усунення виявлених недоліків; г) стадія перевірки виконання рішення
здійснюється з метою державного контролю
виконавчої дисципліни, встановлення реального стану виконання приписів, наведених у
рішенні, прийнятому за результатами контролю, та визначення міри і ступеня ефективності проведення контролю [2, с. 202–203].
Важливо зазначити, що Закон України
від 17.03.2011 р. № 3166-VI «Про центральні
органи виконавчої влади» у ст. 17, відмежовуючи служби, агентства та інспекції як варіанти центральних органів виконавчої влади,
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зазначає, що в разі якщо більшість функцій
центрального органу виконавчої влади становлять контрольно-наглядові функції за
дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, юридичними та фізичними
особами актів законодавства, центральний
орган виконавчої влади утворюється як
інспекція. Нині в Україні існують 4 центральні органи виконавчої влади, які носять
назву інспекцій: 1) Державна архітектурнобудівельна інспекція України; 2) Державна
екологічна інспекція України; 3) Державна
інспекція ядерного регулювання України;
4) Державна інспекція енергетичного нагляду України [15, с. 205; 32].
Таким чином, контрольно-інспекційна
адміністративна процедура полягає у здійсненні перевірок, інспекцій та інших контрольно-наглядових заходів уповноваженими
суб’єктами публічної адміністрації за дотриманням вимог правового регулювання у сфері адміністративно-правової охорони права
власності з метою захисту права власності,
попередження правопорушень у цій сфері та
здійснення публічного адміністрування охорони права власності в цілому.
Публічне управління сфери надання
адміністративних послуг натепер є значущим напрямом адміністративної реформи, а
створення дієвих механізмів надання якісних
адміністративних послуг, які відповідають
європейським стандартам, є одним із пріоритетних завдань діяльності публічної адміністрації, оскільки їх реалізація спрямована
перш за все на забезпечення прав, свобод і
законних інтересів громадян, задоволення
потреб населення, яке, своєю чергою, формує
оцінку ефективності діяльності органів державної влади в країні [1, с. 58].
Сучасний розвиток адміністративного
законодавства України свідчить про те, що
категорія «адміністративна процедура» як
відносно самостійна складова частина адміністративного (матеріального) права досі не
сформована у зв’язку з відсутністю єдиного
та уніфікованого підходу до визначення її
змісту, співвідношення з поняттям «адміністративний процес» та належного правового
регулювання (натомість їх правове регулювання зосереджено лише в спеціальних нормативно-правових актах) у вигляді загального закону, що має наслідком неможливість
виділити інституту адміністративних процедур належного місця в системі загального
адміністративного права [18, с. 156].
Є. Легеза вважає, що процедура з надання
публічних послуг – це врегульований адміністративно-правовими нормами порядок
діяльності органів публічної адміністрації із

розгляду заяви фізичної або юридичної особи щодо виконання рішення уповноваженого
органу, спрямованого на забезпечення її прав
і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків. Вчений
виділяє ознаки процедур з надання публічних послуг: регламентація нормами адміністративного права; процесуальний характер
діяльності уповноважених органів та посадових осіб, органів виконавчої влади; ініціативність (надаються за заявою осіб); наявність
низки стадій, які мають часові, змістовні та
процедурні особливості; формальне закріплення результатів процедури у письмовій
формі у вигляді індивідуального правового
акта (дозволу (ліцензії), посвідчення сертифіката тощо) [10, с. 61–62]. І. Юрійчук
під адміністративною процедурою розуміє
нормативно закріплений алгоритм (порядок
дій для досягнення результату) розгляду та
вирішення органами публічної адміністрації
індивідуальних адміністративних справ, що
здійснюється з метою сприяння реалізації та
захисту прав, свобод та законних інтересів
фізичних та юридичних осіб та забезпечення
верховенства права в українському соціумі
[18, с. 156].
Відповідно до Закону України «Про
адміністративні послуги» від 6 вересня
2012 р. № 5203-VI адміністративна послуга –
результат здійснення владних повноважень
суб’єктом надання адміністративних послуг
за заявою фізичної або юридичної особи,
спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. Суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається
за отриманням адміністративних послуг.
Суб’єкт надання адміністративної послуги –
орган виконавчої влади, інший державний
орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування,
їхні посадові особи, державний реєстратор,
суб’єкт державної реєстрації, уповноважені
відповідно до закону надавати адміністративні послуги [12].
Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання,
що забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до Реєстру адміністративних послуг, розміщеного на Урядовому
порталі, функціонування телефонної довідки та інформування таких суб’єктів через
засоби масової інформації. Суб’єкт надання адміністративних послуг може видавати
організаційно-розпорядчі акти про встановлення власних вимог щодо якості надання
адміністративних послуг (визначення кількості годин прийому, максимального часу
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очікування у черзі та інших параметрів оцінювання якості надання адміністративних
послуг). Адміністративні послуги надаються
суб’єктами надання адміністративних послуг
безпосередньо або через центри надання
адміністративних послуг [12].
Таким чином, процедура надання адміністративних послуг є сервісною діяльністю, що полягає у зверненні правовласника
до суб’єкта публічної адміністрації з вимогою про надання певних публічних послуг
(вчинення дій, видача документів, виконання обов’язків тощо), які надаються в межах
повноважень суб’єкта публічної адміністрації з метою охорони права власності, а також
захисту інших прав та законних інтересів
особи.
Стосовно завершальної процедури у
сфері публічного адміністрування, то такою
процедурою є адміністративна процедура
притягнення до відповідальності. Адміністративні порушення у сфері власності становлять найбільш поширену і небезпечну
групу протиправних діянь, оскільки посягають на одне з найцінніших соціальних благ –
право власності [9, с. 78].
Як правове явище охорона власності є
специфічним правовим інститутом, сутність
якого визначається встановленими в законодавстві завданнями органів держави щодо
забезпечення реалізації тих правовідносин,
які складаються в процесі реалізації права власності, а також охорони цього права.
Щодо завдань адміністративно-деліктного
законодавства зазначене полягає в застосуванні норм КУпАП, які передбачають відповідальність за правопорушення, що посягають на власність [11, с. 183].
Адміністративна
відповідальність
є
одним із варіантів юридичної відповідальності взагалі. Слід відзначити, що в суспільному
житті зазначений вид відповідальності є найбільш часто вживаним. У відсотковому вимірі, порівнюючи з кримінальною та цивільноправовою відповідальністю, адміністративна
застосовується в державі найчастіше. Щороку в державі фіксується декілька мільйонів
випадків притягнення до адміністративної
відповідальності. Це пов’язано як із широтою
регулювального спектра норм адміністративного права, так і з відносною простотою притягнення до відповідальності та накладення
адміністративних стягнень [3, с. 207].
Вчені-адміністративісти вважають, що
процедури притягнення до адміністративної
відповідальності – це встановлений чинним
законодавством порядок втручальної діяльності суб’єктів публічного адміністрування,
що полягає в точному та неухильному дотриманні порядку розгляду справ щодо притяг-
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нення до відповідальності осіб, які вчинили
адміністративні правопорушення [3, с. 207].
У КУпАП є глава 6, яка визначає адміністративну відповідальність за правопорушення, що посягають на власність, зокрема:
стаття 47. Порушення права державної власності на надра; стаття 48. Порушення права державної власності на води; стаття 49.
Порушення права державної власності на
ліси; стаття 50. Порушення права державної
власності на тваринний світ; стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна; стаття 51-2.
Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності [8].
Таким чином, процедура притягнення
до адміністративної відповідальності за правопорушення, що посягають на власність є
поширеною в суспільстві, оскільки на право власності як на благо нині здійснюється
досить багато посягань.
За своєю суттю процедура притягнення
до адміністративної відповідальності за правопорушення, що посягають на власність, є
визначеним законодавством порядком розгляду та вирішення адміністративних справ,
винесення рішення у справі за правопорушення, які посягають на власність, з метою
відновлення та захисту порушеного права
власності особи, суспільства та держави.
Отже, адміністративні процедури охорони права власності варто класифікували за
одним найбільш важливим критерієм – за
змістом, що в цілому виражає сутність окремої адміністративної процедури, її особливості та суб’єктів здійснення, отже, за змістом
адміністративні процедури охорони права
власності поділяються на: заявну; дозвільно-ліцензійну; контрольно-інспекційну; процедуру надання адміністративних послуг;
процедуру притягнення до адміністративної
відповідальності.
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В статье определены особенности видов административных процедур, которые выражают
сущность отдельной административной процедуры, её особенности и субъектов осуществления. По
содержанию административные процедуры охраны права собственности разделены на: заявительную; лицензионную; контрольно-инспекционную; процедуру предоставления административных
услуг; процедуру привлечения к административной ответственности.
Ключевые слова: административно-правовая охрана, административные процедуры, право собственности, правоотношения, публичное администрирование.

The article defines the features of the types of administrative procedures that express the essence of a
separate administrative procedure, its features and subjects of implementation. As regards content, administrative procedures for the protection of property rights are divided into: application procedure; permit-license;
inspection; the procedure for the provision of administrative services; procedure for bringing to administrative
responsibility.
Key words: administrative law protection, administrative procedures, property rights, legal relations,
public administration.
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ
Cтаття присвячена аналізу та з’ясуванню форм та методів управлінської діяльності виходячи з
основних завдань і функцій суб’єктів публічної адміністрації у сфері побутових послуг.
Ключові слова: форми та методи управлінської діяльності, суб’єкти публічної адміністрації, об’єкти
управління, побутові послуги.

Постановка проблеми. У сучасній українській державі відбуваються політичні,
економічні й адміністративні перетворення,
спрямовані на позитивні якісні зміни та стабільний розвиток економіки. В умовах сьогодення сфера побутового обслуговування є
важливою складовою частиною економіки,
де задіяна значна кількість суб’єктів підприємницької діяльності. Проте така діяльність
неможлива без адміністративно-правового
регулювання їхньої діяльності, де уповноважені суб’єкти публічної адміністрації міжгалузевої та спеціальної компетенцій у разі
виконання покладених на них завдань держави використовують різноманітні форми та
методи управлінської діяльності.
Дослідженням питання форм та методів управлінської діяльності в науці адміністративного права завжди приділяється
увага науковцями. Про це свідчать праці
таких вітчизняних учених: В.Б. Авер’янова,
Ю.П. Битяка, Ю.А. Ведєрнікова, Р.А. Калюжного, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова,
Ю.І. Крегула, О.П. Світличного, С.Г. Стеценка та ін. Водночас відсутність наукових
доробок щодо форм та методів управлінської
діяльності у сфері побутових послуг активізує актуальність цієї статті.
Метою статті є розкриття змісту сучасних
форм та методів управлінської діяльності у
сфері побутових послуг.
Діяльність органів державного управління виявляється у конкретних діях уповноважених посадових осіб, завдяки яким
управлінська діяльність набуває певних
форм. Такі форми можуть бути як правові,
так і неправові, яким притаманні певні особливості, оскільки вони реалізуються у сфері державного управління, що передбачає
цілеспрямований керуючий вплив суб’єкта
управління на об’єкти управління. Щоб
сформувати теоретико-методологічну осно-
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ву дослідження форм та методів управлінської діяльності у сфері побутових послуг,
необхідно насамперед розглянути базові
розуміння форм та методів управлінської
діяльності. Належне практичне вирішення
проблем, пов’язаних із формами управління,
здатне позитивно впливати на ефективність
управління, оскільки вона (ефективність)
зумовлюється не тільки адекватністю методів управління з урахуванням об’єкта, але й
значною мірою залежить від форм управлінської діяльності [1, c. 78].
В адміністративно-правовій науці термін
«форма» означає вид, будь-який зовнішній
вияв певного змісту. Якщо функції управління розкривають основні напрями цілеспрямованого впливу суб’єктів управління,
то форми управління – це шляхи здійснення
такого цілеспрямованого впливу, тобто форми управління показують, як практично здійснюється управлінська діяльність [2, с. 132].
Т.О. Коломоєць, П.С. Лютіков, О.Ю. Меліхова під формами діяльності суб’єктів публічної адміністрації розуміють зовнішньо виражену дію, волевиявлення суб’єкта публічної
адміністрації (посадової особи), здійснене
у рамках режиму законності та його компетенції для досягнення мети адміністрування – вираження у зовнішньому вигляді конкретних дій суб’єкта публічної адміністрації,
які здійснюються у процесі їхньої діяльності
й спрямовані на реалізацію функцій адміністрування. Вони виділяють правові та неправові форми діяльності [3, с. 136].
Правовими
формами
управлінської
діяльності, наприклад Управління розвитку
підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Кременчуцького виконавчого комітету Полтавської області є: здійснення відповідно до законодавства контролю за
належною організацією побутового обслуговування населення; здійснення контролю за
дотриманням законодавства щодо захисту
© А. Терешко, 2019
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прав споживачів з питань, які відносяться
до компетенції управління та в межах повноважень органів місцевого самоврядування;
видача погоджень на встановлення режимів
роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг та їх обліку; виконання повноважень у здійсненні державної
регуляторної політики у разі прийняття регуляторних актів органами місцевого самоврядування; розгляд заяв та звернень громадян,
підприємств, установ та організацій з питань,
які належать до компетенції управління;
контроль за діяльністю підприємств побутового та торговельного обслуговування, що
перебувають у комунальній власності в межах, визначених у статутах цих підприємств та
чинного законодавства [4].
До неправових форм належать: координація міських програм, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності, розвиток торговельно-побутової мережі; надання
консультативної та організаційної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності з
питань, що належать до компетенції управління; внесення в установленому порядку до
відповідних органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про
присвоєння почесних звань України; забезпечення зворотної комунікації із замовниками [4].
Однією із правових форм адміністративно-правового регулювання сфери побутових
послуг є видання правових актів управління,
що приймаються відповідно до Конституції
та на виконання законів України. У сфері
діяльності суб’єктів публічної адміністрації найпоширенішою правовою формою є
видання наказів. Наприклад, наказом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів затверджено «Порядок оцінювання
результатів службової діяльності посадових
осіб Держпродспоживслужби, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності» від 22 травня
2017 р. № 341, згідно з пунктом 6 цього наказу, суб’єктом призначення прийнято рішення
про перелік державних інспекторів, строки
проведення та доручення, необхідні для проведення забезпечення оцінювання [5].
Шляхом прийняття наказів у сфері побутових послуг суб’єкти управлінської діяльності залежно від об’єкта управління можуть
оперативно й ефективно вирішувати найбільш нагальні питання, віднесені до їхніх
повноважень у межах, наданих законами та
нормативно-правовими актами. Це можуть
бути різноманітні накази про порядок здійснення контролю, перевірок, складання про-

токолів про адміністративні правопорушення та інші.
Зазначимо, що в науці адміністративного
права, незважаючи на недосягнення єдності
думок щодо питань класифікації правових
форм управління, до основних правових
форм управління відносять такі:
1)видання правових актів (нормативного
й індивідуального характеру);
2)укладання адміністративних договорів
(угод);
3)вчинення (здійснення) інших юридично значущих дій [6, с. 274].
Отже, будь-яка адміністративно-правова
форма являє собою юридично значимі способи реалізації суб’єктами адміністративного
права своїх повноважень, прав і обов’язків,
що відображають особливості їхнього правового статусу. У правовій науці, на відміну від
науки державного управління, правові форми втілюються у життя через різного характеру дії правомочних представників органів
управління – службових ociб [7, c. 4].
Крім адміністративно-правових форм,
правова природа діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері побутових послуг
розкривається через специфічні методи їх
впливу на підпорядковані об’єкти управління.
Під методами державного управління
розуміються засоби і способи практичного
здійснення органами виконавчої влади та
їхніми посадовими особами владно-організуючого впливу на керовані об’єкти відповідно
до наданих їм повноважень [8, с. 51]. Проте,
на думку А.Т. Комзюка, найвагомішими є
методи переконання та примусу [9, с. 19].
Взявши за основу найбільш характерні
риси методів державного управління, розглянемо їх на прикладі діяльності суб’єктів
публічної адміністрації у сфері побутових
послуг.
Визначені нормативно-правовими актами
уповноважені суб’єкти публічної адміністрації
(суб’єкти управління), до яких ми насамперед
відносимо Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство аграрної
політики та продовольства України та їхні
структурні підрозділи в особі їхніх посадових
осіб, здійснюють організуючий вплив на керовані об’єкти управління. Кожен із суб’єктів
публічної адміністрації може застосовувати
методи державного управління тільки в межах визначених нормативно-правовими актами повноважень. Розглянемо це на прикладі
одного із суб’єктів публічної адміністрації.
Згідно із Положенням про Управління споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської
міської ради до основних функцій управління
відповідно до завдань та повноважень нале-
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жать: здійснення контролю за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування
та побутового обслуговування, ринками та
торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста;
ведення загального обліку та бази (реєстру)
даних суб’єктів підприємницької діяльності,
які займаються наданням побутових послуг
населенню; видача відповідно до законодавства документів дозвільного характеру на
розміщення об’єктів сфери послуг; прийняття
рішень про анулювання або тимчасове призупинення дії дозволу у разі порушення екологічних, санітарних правил, правил побутового
обслуговування населення, інших умов законодавства; складання протоколів про адміністративні правопорушення згідно з чинним
законодавством тощо [10].
Метод управління також виявляється
у взаємодії суб’єктів і об’єктів управління.
Наприклад, у межах наданих повноважень
посадові особи Держпродспоживслужби,
згідно з пунктом 6 «Положення про Державну
службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», у сфері
здійснення державного нагляду (контролю)
за дотриманням законодавства про захист
прав споживачів мають право перевіряти
додержання суб’єктами господарювання, що
провадять діяльність у сфері послуг, вимог
законодавства про захист прав споживачів.
Одним із способів реалізації функцій державного управління є надане право посадовим
особам Держпродспоживслужби накладати
на суб’єктів господарювання сфери послуг
стягнення за порушення законодавства про
захист прав споживачів (підпункт 3 пункту 6
«Положення про Державну службу України
з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів») [11].
У науці адміністративного права поширеним є застосування методів як переконання,
так і примусу. Метод переконання є одним
з основних й охоплює складний процес різноманітних методів і полягає у додержанні
встановлених правил, яких мають дотримуватися суб’єкти підприємницької діяльності
під час надання побутових послуг. При цьому переконання виступає засобом профілактики правопорушень. У разі, коли методи переконання не мають впливу на об’єкт
управління, застосовуються методи примусу. При цьому метод примусу у сфері побутових послуг переважно реалізується через
інститут адміністративної відповідальності у
визначеному законом порядку.
Як стверджує О.П. Світличний, реалізація функцій державного управління залежить від рівня повноважень, що зумовлює
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вибір форм та методів роботи органів державного управління. Маючи розгалужену
систему державних органів управління, органи управління діють у межах повноважень,
які наділені різною компетенцією, функціонують на різних рівнях і можуть здійснювати
декілька певних функцій, інші – спеціалізуватися на виконанні лише однієї функції,
притаманній саме цьому органу управління
[12, с. 140].
Це повною мірою стосується діяльності
уповноважених органів у сфері побутових
послуг, водночас варто пам’ятати, що на вказану сферу вагомий вплив мають і економічні методи управління.
Економічні методи управління – це система економічних важелів і заходів, за допомогою яких здійснюється вплив на керовані
об’єкти з метою досягнення поставленої мети
і забезпечення єдності інтересів суспільства, підприємства та окремих працівників
[13, с. 66].
Використання економічних методів спонукає більш ефективно проявляти зворотні
зв’язки, що позитивним чином позначається
на функції контролю. Застосування економічних методів управління дає змогу активізувати персонал у реалізації поставлених
завдань, дає змогу зробити процес управління більш адаптивним і гнучким стосовно
конкретного трудового колективу. Економічні методи управління відображають соціально-економічну природу компаній і сприяють її розвитку в сучасних ринкових умовах
виробництва [14, c. 163].
Із наведеного випливає, що держава з
метою впливу на поведінку об’єкта управління з допомогою права використовує як
адміністративні, так і економічні методи
управління, враховуючи об’єктивність розвитку економічних відносин. Тому слід
погодитися з думкою Р.А. Калюжного про
недопустимість абсолютизації ролі адміністративних методів управління, водночас ці
методи об’єктивно необхідні для управління економікою, але в розумних межах: вони
виправдовують себе лише тоді, коли є науково обґрунтованими, базуються на достовірних уявленнях про стан керованих об’єктів.
Проте під час розмежування адміністративних і економічних методів нерідко виходять з
того, що перші регламентовані правом, а другі базуються безпосередньо на об’єктивних
економічних закономірностях суспільного
розвитку. Подібна аргументація помилкова –
обидва види методів управління потребують
правової регламентації, без чого неможливо
взагалі здійснювати державне управління
[6, с. 297–298].
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Висновки
Здійснене дослідження різноманітних
форм та методів управлінської діяльності у сфері побутових послуг передбачає, що
залежно від адміністративно-правового статусу уповноважені суб’єкти публічної адміністрації, їхні посадові особи в межах наданих повноважень на виконання поставлених
завдань за допомогою різноманітних правових і неправових форм державного управління здійснюють різноманітні організаційноправові заходи, а також інші дії, пов’язані як
із виконанням матеріально-технічних операцій, так і щодо провадження інших дій юридичного характеру. Організаційний аспект
державного управління у сфері побутових
послуг виявляється у різноманітних діях
юридичного характеру.
Під методами управлінської діяльності суб’єкта публічної адміністрації у сфері
побутових послуг слід розуміти визначені
нормами адміністративного права різноманітні засоби та способи впливу суб’єкта
управління на об’єкт управління з метою
врегулювання суспільних відносин у сфері
побутових послуг.
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Статья посвящена анализу и выяснению форм и методов управленческой деятельности исходя
из основных задач и функций субъектов публичной администрации в сфере бытовых услуг.
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The article is devoted to the analysis and clarification of the forms and methods of management activity
based on the main tasks and functions of the subjects of public administration in the sphere of domestic
services.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
ДЕКЛАРУВАННЯ АКТИВІВ
ТА ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ
У статті проаналізовано порядок декларування майна та приватних інтересів посадовими особами та представниками політичної влади, а також наведено власну диференціацію декларацій
активів, доходів, приватних інтересів та подарунків. За висновками статті: по-перше, окреслено
особливості декларування за кордоном відповідно до суб’єктів подання таких декларацій; по-друге,
проаналізовано і порівняно процедури подання декларацій про доходи та витрати, а також інтереси;
по-третє, обґрунтовано авторський погляд на диференціацію декларацій та суб’єктів декларування.
Ключові слова: декларація, приватний інтерес, майно та активи, конфлікт інтересів, приватний
інтерес, публічна посадова особа, фінансовий контроль, подарунок.

Постановка проблеми. Декларування
майна посадових осіб з кожним роком набирає все більших обертів, виступаючи додатковим засобом фінансового контролю. Чітка
регламентація отриманих доходів, майна та
фінансових зобов’язань забезпечує дотримання основних антикорупційних вимог та
обмежень особами, що обіймають відповідальне та особливо відповідальне становище.
Таким чином, декларування доходів слугує
індикатором виявлення сукупності доказів,
що може бути підставою початку розслідування корупційних правопорушень та порушень, пов’язаних з корупцією.
Перша згадка про декларування доходів
у країнах Європи закріплена у ст. 14 Рекомендації № R (2000) 10 Комітету міністрів
з питання про кодекс поведінки державних
посадових осіб: «Державні посадові особи,
що обіймають положення, в якому їхніми
посадовими обов’язками можуть бути порушені їхні особисті або приватні інтереси,
мають відповідно до вимог закону подавати
декларацію у разі призначення і через регулярні проміжки часу після цього, а також за
будь-яких змін характеру і розміру цих інтересів». Спочатку державну посадову особу
зобов’язали декларувати приватні інтереси,
проте згодом декларації почали сприймати
як засіб моніторингу фінансового становища
особи.
Зважаючи на те, що нині спостерігається
активне зростання рівня меритократичності державного управління у різних сферах,
зокрема у фінансовій, паливно-енергетичній,
господарсько-організаційній, що зумовлює
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зростання в геометричній прогресії рівня
вчинення корупційних правопорушень безпосередньо й у сфері розподілу державних
коштів.
Метою статті є вивчення досвіду декларування доходів, активів та приватного
інтересу за кордоном, а також розмежування суб’єктів, відповідальних за декларування. Тому для реалізації зазначеної мети
слід виконати такі завдання: 1) розглянути
подання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави
та органів місцевого самоврядування на
прикладі деяких країн Західної Європи;
2) розмежувати особливості подання
декларацій про наявність приватного інтересу та декларацій про доходи; 3) визначити необхідні складники, обов’язкові для
декларування; 4) здійснити диференціацію
суб’єктів подання декларацій про майно та
активи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням питання запобігання
корупційним проявам різними засобами та способами займалися такі вчені, як:
П.П. Aндрyшко, О.О. Дудоров, Ю.П. Битяк,
О.В. Клок, К.П. Задоя, Г.М. Зєлєнов,
В.І. Олефір, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк,
М.І. Мельник, С.С. Рогульський, В.І. Тютюгін, М.І. Хавронюк, Т.В. Хабарова та інші.
Виклад основного матеріалу. Декларування активів можна вважати частиною системи фінансового контролю, оскільки цей
адміністративно-правовий засіб забезпечує
попередження корупції. Зарубіжний досвід
© А. Титко, 2019
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демонструє, що декларація може включати
не лише обов’язок декларування доходів та
видатків, але й фіксування приватних інтересів власних та своїх близьких.
У контексті сказаного серед питань, яке
залишається невирішеним, –декларування
доходів, витрат, майна, інших активів, фінансових зобов’язань членів сім’ї декларанта.
Зловживання службовим становищем та
перевищення владних повноважень посадовими особами, незаконне збагачення, вимагання, хабарництво формує сприятливе
середовище для незаконного збагачення що,
своєю чергою, дискредитує апарат державної
влади та сприяє зростанню корупційних правопорушень у суспільстві. З року в рік кожна держава посилює процедури фінансового
контролю за прибутками державних службовців, одним із таких засобів залишається
і процедура декларування доходів та активів
високопосадовцями [1].
Проблема декларування майна особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
викликає постійні запитання. У зв’язку з
постійним удосконаленням антикорупційної
стратегії відбувається внесення змін до чинного законодавства, що породжує виникнення багатьох проблем, пов’язаних з несвоєчасністю подання декларації, тому актуальним
є вивчення міжнародного досвіду у сфері
декларування доходів. У країнах Західної
Європи вже давно є процедура декларування
майна, що часто супроводжується одночасним декларуванням приватного інтересу [2].
Притягнення до юридичної відповідальності за порушення вимог фінансового
контролю сприяє підвищенню рівня відповідальності посадових осіб як таких, що уповноважені на виконання функцій держави та
органів місцевого самоврядування.
Нині досить часто незнання норм чинного законодавства сприяє притягненню до
відповідальності осіб, які обіймають відповідальне та особливо відповідальне становище,
що може негативно вплинути на подальше
кар’єрне просування по службі, оскільки особи, притягнуті до відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, надалі не
можуть вступати на державну службу або
обіймати посади у правоохоронних органах.
Процедурний порядок подання декларацій про активи, майно та інтереси забезпечує
реалізацію низки завдань, які мають бути
вирішені завдяки запровадженню прозорого
механізму демонстрації всіх фінансових надходжень посадових осіб державного апарату,
попередження виникнення конфлікту інтересів, розслідування випадків незаконного
збагачення та інших незаконних дій особа-

ми, що виконують організаційно-розпорядчі
та адміністративно-господарські функції, а
головне – забезпечення рівня довіри населення до державного апарату.
Декларації про активи та наявність приватного інтересу розглядаються як ключовий
інструмент для запобігання конфлікту інтересів та виявлення незаконного збагачення.
Відповідно до ч. 5 ст. 8 Конвенції ООН
проти корупції «…кожна держава має запроваджувати заходи й системи, які зобов’язують
державних посадових осіб надавати відповідним органам декларації, inter alia, про позаслужбову діяльність, заняття, інвестиції,
активи та про суттєві дарунки або прибутки,
у зв’язку з якими може виникнути конфлікт
інтересів стосовно їхніх функцій як державних посадових осіб» [3].
Відповідно до загальноєвропейської
практики декларації ділять на дві категорії:
загальні декларації особистих інтересів та
інтересів членів сімей чи близьких родичів;
декларації будь-якого приватного інтересу,
який існує у зв’язку з виконанням державновладних функцій [4].
У більшості країн Європи фінансові
декларації державних службовців мають такі
назви: «декларації про доходи та активи» або
«розкриття фінансової інформації/декларування активів». З огляду на норми антикорупційного законодавства, можна сказати,
що ціллю фінансових декларацій є здійснення вибіркового моніторингу способу життя
суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їхнього рівня життя наявним у них та членів їхньої сім’ї майна і одержаним ними доходів, згідно з декларацією
особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування.
Декларування майна входить до певних
сфер регуляторної політики законодавчої
влади у кожній країни по-різному.
Всі наявні варіанти можна згрупувати в
три основні категорії: загальне законодавство про регулювання державної служби;
спеціальне законодавство щодо декларування доходів, конфлікту інтересів та про
боротьбу з корупцією; спеціальні нормативно-правові акти.
Як правило, декларації здебільшого
включають інформацію, що стосується доходів, активів, подарунків, видатків, матеріальних та нематеріальних інтересів, прибутків
членів сімей та близьких родичів.
1. Декларування доходів не лише демонструє суми надходжень державних службовців, але й показує наявність приватних інтересів через встановлення зв’язку з третіми
сторонами з вказівкою на джерело доходу.
Перевірка декларації забезпечує встановлен-
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ня співвідношення рівня доходів та способу
життя державного службовця, тобто декларування служить підставою для можливого
початку кримінального переслідування.
Декларування активів здійснюється
декількома способами, перший з них передбачає обов’язкову вказівку точних сум надходжень, дивідендів, відсотків від депозитів,
вартості цінних паперів, акцій тощо. Для прикладу це притаманно для країн-членів СНД,
зокрема Казахстану, Киргизстану, Молдові,
Білорусі, Узбекистану, Таджикистану.
Інший спосіб є більш м’яким та не вимагає вказівки точних сум, як правило, застосовується у країнах Західної та Центральної
Європи.
Також у декларації може вказуватися
інформація щодо послуг та пільг, які надаються третіми особами в межах системи
фінансового контролю, зокрема інформація
щодо сум на проїзд у закордонне відрядження, інші дорожні витрати, оплати робочих
вечерь, ланчів та сніданків. У цьому разі
обов’язково відслідковується джерело надходжень такого роду доходів та зв’язок між
доходом державного службовця та безпосередньо виконанням ним державно-владних функцій. Досить часто для отримання
бажаного результату треті особи дарують
коштовні подарунки для вирішення питання
на свою користь, що також є підтвердженням
корупційного прояву.
2. Щодо отримання подарунків як
обов’язкового елемента декларування, то
слід зауважити, що обов’язковому декларуванню підлягають ті подарунки, які вручаються і приймаються безпосередньо або
побічно в зв’язку з виконанням посадовою
особою державно-владних функцій. Тобто в
декларацію вносять лише ті подарунки, які
отримані внаслідок виконання певних дій чи
прийняття рішень, що пов’язані з використанням службових повноважень.
Наприклад, у Латвії посадові особи
зобов’язані декларувати будь-які матеріальні
подарунки, а в Литві – подарунки, отримані
від близьких осіб чи членів сімей, якщо їхня
вартість перевищує 50 мінімальних розмірів
оплати праці (або прожиткових мінімумів),
і від інших осіб, якщо їхня вартість перевищує п’ять мінімальних розмірів оплати праці.
Подарунки декларуються в тому разі, коли
вартість дорівнює мінімальному розміру
оплати [4].
Для правильного розуміння декларування активів як одного з головних механізмів
протидії корупційним діянням слід розмежувати основні завдання цієї системи, серед
яких: 1) перевірка інформації за фактом
незаконного збагачення державного служ-
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бовця; 2) дотримання вимог фінансового
контролю; 3) виявлення конфлікту інтересів; 4) встановлення походження доходів
та активів третіх осіб, які надали незаконні
переваги державному службовцю.
Модель декларування активів з метою
виявлення факту незаконного збагачення, що має на меті виявити приховування
або крадіжки активів та притягнення до
кримінальної та адміністративної відповідальності.
Інша модель має на меті виявлення конфлікту інтересів, зокрема ситуацій, коли дії
посадової особи можуть стати причиною
корупційної поведінки.
Суб’єктами декларування є різні посадові особи залежно від покладених на них
обов’язків. Так, у таких країнах, як Вірменія,
Болгарія, Франція, Норвегія, Швеція, декларувати активи зобов’язані члени парламенту
та уряду; Вірменія, Болгарія, Франція, Косово, Португалія, Іспанія – політичні посадові
особи, що обіймають особливо відповідальне
становище; всі державні службовці – Білорусь, Латвія, Польща; спеціальні категорії,
наприклад радники та посадові особи на
державних підприємствах – Боснія і Герцеговина, Ірландія, Латвія, Литва, Португалія,
Велика Британія; міністри і менеджери –
Албанія, Естонія, Ірландія [5].
Також поширеною є вимога включати в
декларації та оприлюднювати відомості про
активи членів сім’ї осіб, які перебувають на
публічній службі (працюють у держсекторі).
Члени сім’ї, як правило, включають подружжя та неповнолітніх дітей.
У таких країнах, як Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Латвія, Молдова
та Україна, є три види декларацій: 1) річні
декларації (подаються щорічно під час виконання функцій держави та органів місцевого
самоврядування); 2) декларація, що подається під час прийняття на роботу;
3) декларація, що подається після звільнення [6].
Декларація насамперед закріплює інформацію про доходи особи, активи, подарунки, витрати, грошові та негрошові інтереси.
Декларація про доходи не обов’язково охоплює всі активи особи, а лише ту частину, яка
може прямо чи побічно сприяти виникненню
конфлікту інтересів чи вести до незаконного
збагачення особи.
Крім того, у системі фінансового
контролю можуть бути й інші види декларацій, серед них – декларація про суттєві зміни
майнового стану (Македонія) та так звані
виняткові декларації (Албанія), де посадові
особи подають декларації з метою з’ясування
джерела походження грошових активів, що
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отримані від третіх осіб під час виконання
ними власних службових обов’язків. Міжнародна практика виокремлює адміністративну, кримінальну, цивільну та дисциплінарну відповідальність за порушення порядку
декларування доходів.
Відповідно до міжнародних звітів порядок заповнення декларацій має низку недоліків, серед яких: несвоєчасне подання
декларацій про доходи; неповнота поданої
інформації в декларації; неподання декларації про доходи; подання недостовірної інформації в декларації; приховування доходів або
активів [6].
Аналізуючи досвід декларування майна
та приватних інтересів, можна виокремити
такі види майнових декларацій.
Декларація особистого доходу – різновид
фінансового документа про майнові надходження, який, як правило, не є обов’язковим
у Франції, натомість у Німеччині та Великобританії члени парламенту зобов’язані
декларувати доходи, проте це не стосується
представників органів місцевого самоврядування. Так, члени парламенту Великої Британії мають декларувати доходи, якщо вони
перевищують 59 000 фунтів стерлінгів [7].
В Угорщині та Італії доходи декларують
члени парламенту (в Італії також державні
службовці), тоді як у Польщі представники
органів місцевого самоврядування, а також
політики та члени парламенту зобов’язані
декларувати доходи. В Латвії декларації заповнюють як політики, так і державні службовці.
Декларація сімейного доходу також є
одним із видів засобу фінансового контролю,
де зазначаються прибутки членів сім’ї та
близьких осіб. У Польщі суб’єктами такого
декларування є представники органів місцевого самоврядування та політики. В Угорщині всі члени сім’ї, що живуть разом з політиками та державними службовцями, мають
декларувати доходи.
Декларація подарунків у Латвії є
обов’язковою для всіх державних службовців, включаючи представників органів місцевого самоврядування і членів парламенту.
В Польщі це поширюється лише на політиків та обраних місцевих посадовців, в Угорщині – на членів парламенту. В Німеччині,
Іспанії та Великобританії суб’єктами такого
декларування є політики і члени парламенту. Так, наприклад члени парламенту Великобританії мають декларувати подарунки,
якщо їхня вартість більша, ніж 1% їхньої
заробітної плати, в Німеччині – коли перевищує 5000 євро, у Франції декларується будьякий подарунок незалежно від вартості [7].
Декларація
приватних
інтересів,
пов’язаних з управлінням контрактами, –

це один із різновидів декларації політиків,
що є обов’язковою в Португалії та Іспанії
(включає відомості про доходи за три роки
до моменту призначення та два відповідно). У Німеччині та Іспанії ця декларація є
обов’язковою для представників органів місцевого самоврядування.
У Великобританії політики декларують
приватний інтерес та інтереси членів сім’ї та
близьких осіб щоразу, коли є підстави вважати, що наявність останнього може вплинути
на прийняття ними рішень. У Франції, Угорщині, Італії та Польщі подання такої декларації не є обов’язковою, проте якщо наявний
конфлікт інтересів, особа зобов’язана задекларувати приватний інтерес.
Державні службовці не розглядаються
в країнах Європи як суб’єкти декларування майна та інтересів, серед них – Франція,
Німеччина, Італія, Португалія, Іспанія та
Великобританія, тоді як Литва, Угорщина та
Польща зобов’язують декларувати майно та
інтереси лише державних службовців вищого ешелону [8].
Висновки
Декларації приватних інтересів та активів/доходів досить часто не розмежовуються
між собою, отже, одна декларація, як правило, поєднує інформацію про приватний
інтерес та наявні майнові активи.
Найпоширенішими видами декларацій є:
1) декларація приватних інтересів,
пов’язаних з прийняттям рішень та голосуванням, що є формально декларацією приватних
інтересів та обов’язковою в таких країнах, як
Португалія, Іспанія, Німеччина. У Британії
посадова особа, член парламенту та представник органу місцевого самоврядування
зобов’язані декларувати приватні інтереси як
власні, так і членів сім’ї та близьких осіб щоразу, коли це стосуються прийняття важливих
рішень під час реалізації посадових обов’язків;
2) декларація про доходи. Така декларація
про доходи не є обов’язковою, якщо існують
декларації про наявність приватних інтересів
та активів. Як правило, декларацію про доходи застосовують для політично обраних осіб
та виборних місцевих чиновників;
3) декларацію активів використовують
для виявлення та контролю конфліктів інтересів представників органів місцевого самоврядування, членів парламенту та політичних осіб. Найбільш поширеною є такого роду
декларація в Угорщині, Франції та Іспанії;
4) декларація про доходи сім’ї встановлюється в основному для суб’єктів декларування, які обіймають політичні посади, відповідальне та особливо відповідальне становище
в органах державної влади.
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Окремими правилами декларування
користується процедура отримання подарунків, оскільки останні можуть стати передумовою отримання хабара, тому отримання подарунків регламентуються жорсткими
правилами та заборонами.
В європейській практиці є заборони на
отримання подарунків, зокрема: 1) якщо подарунок ставить під сумнів незалежність державної посадової особи та свободу дій; 2) подарунки не можуть бути оголошені публічно для
органів державної влади та громадян; 3) коли
ринкова вартість подарунка перевищує встановлений мінімальний розмір оплати праці.
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В статье проанализирован порядок декларирования имущества и частных интересов должностными лицами и представителями политической власти, а также приведена собственная дифференциация деклараций активов, доходов, частных интересов и подарков. Результаты проведённого
исследования показали, что зарубежный опыт декларирования имущества достаточно тесно переплетается с декларированием частного интереса. По заключению статьи: во-первых, определены
особенности декларирования за рубежом в соответствии с субъектами представления таких деклараций; во-вторых, проанализированы и сравнены процедуры подачи деклараций о доходах и расходах,
а также интересах; в-третьих, сформирован авторский взгляд на дифференциацию деклараций и
субъектов декларирования.
Ключевые слова: декларация, частный интерес, имущество и активы, конфликт интересов, частный
интерес, публичное должностное лицо, финансовый контроль, подарок.

The order of declaring of property and private interests by officials and representatives of the political
power analyzed and also are given own differentiation of declarations of assets, income, private interests and
gifts. According to the conclusion of article: firstly, features of declaring by a boundary according to subjects
of submission of such declarations are defined; secondly, procedures of submission of income statements and
expenses and also interests are analyzed and rather; thirdly, it is created an author’s view of differentiation
of declarations and subjects of declaring.
Key words: declaration, private interest, property and assets, conflict of interests, private interest, public
official, financial control, gift.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ
ІНСТИТУТУ ОМБУДСМАНА
Стаття присвячена розгляду правової природи інституту омбудсмана, дослідженню проблем
його становлення та розвитку у світі. Окреслюються різні підходи до класифікації сучасних моделей
цього правозахисного органу, висвітлюються їхні індивідуальні риси та ознаки, специфіка організації
інституту та його діяльність щодо забезпечення прав людини.
Ключові слова: інститут омбудсмана, світові моделі інституту омбудсмана, уповноважений з прав
людини.

Постановка проблеми. Інститут омбудсмана має скандинавське походження і сформувався в рамках європейської правової традиції. Вперше він був створений в Швеції на
початку XIX ст., коли в Конституції Швеції
в 1809 році була введена посада омбудсмана
юстиції. Пізніше цей інститут був створений
у Фінляндії, Данії, Норвегії, Новій Зеландії, Великій Британії тощо. Слідом за цими
країнами інститут омбудсмана з’явився і в
Східній Європі, країнах Балтії. У Литві він
був створений у 1992 році, в Грузії і Латвії –
у 1996 році, в Україні – у 1998 році. У різних країнах омбудсман має різні назви, але,
по суті, займається одним – захистом прав
і свобод людини від свавілля і зловживання владою з боку чиновників [1]. Упродовж
ХХ ст. інститут омбудсмана отримав законодавче та суспільне визнання в державах з різними формами правління – конституційних
монархіях, президентських і парламентських
республіках. Якщо в 1983 році він існував у
21 країні, то в 1997 році – вже і 87 країнах, а
влітку 2004 року – в 122 країнах світу [2; 3].
З огляду на це, для кожної конкретної
держави характерна своя національна схема
побудови цього інституту. Як свідчить практика, сьогодні фактично немає держав, які
б закріплювали тотожний правовий статус
інституту омбудсмана, а тому вивчення різних світових моделей його діяльності становить значний інтерес.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Інститут омбудсмана є відносно
новим інститутом, що зазнає постійних
змін та розвитку у світі. Основні питання функціонування інституту омбудсмана
у сфері гарантій прав і свобод прав людини були предметом дослідження в низці
робіт вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема В.В. Бойцової, С.В. Банаха,
Ю.М. Грошевого, Л.В. Голяк, Н.Ю. Заво© В. Головань, 2019

ротнюк, К.О. Закоморної, Н.І. Карпачової,
М.В. Косюти, В.Г. Клочкова, О.Г. Маркєлової, О.В. Марцеляка, Г.О. Мурашина,
В.Я. Тація, М.В. Цвіка, Ю.С. Шемшученка
тощо.
Метою статті є розгляд особливостей
функціонування інституту омбудсмана в
зарубіжних країнах та визначення основних світових моделей даного інституту.
Виклад основного матеріалу. Міжнародний інститут омбудсмана дає таке визначення омбудсмана: «це посадова особа, що призначається парламентом або главою держави
за згодою парламенту і покликана захищати
громадян від зловживання владою, здійснення помилок, безвідповідальності з боку
органів державної влади та посадових осіб,
підвищити прозорість їхніх дій і запобігти
прийняттю несправедливих рішень, які б
могли обмежити права громадян» [3].
Слово «омбудсман» походить від давньошведського «umbud» і означає «представник», або «особа, котра користується довірою і котра представляє інтереси інших осіб»
[4, с. 45-46].
Сьогодні цей термін став родовим поняттям для визначення інституту, що безпосередньо займається захистом прав і законних
інтересів людини, пов’язаних із відносинами
з органами виконавчої влади й управління
[1; 5; 6].
У наукових джерелах можна зустріти
чимало дефініцій цього інституту. Чітке
визначення і тлумачення поняття омбудсмана ускладнене з причини недостатнього його
дослідження та наявності різноманітних
його моделей у різних державах світу.
О.В. Марцеляк визначає омбудсмана як
«призначений вищими органами державної
влади контрольно-наглядовий, правозахисний, незалежний, політично нейтральний,
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одноособовий чи колегіальний орган державної влади (посадова особа), уповноважений конституцією чи законом за власною
ініціативою або зверненням громадян контролювати діяльність органів і посадових осіб
(насамперед виконавчої гілки влади) з точки
зору дотримання ними прав і свобод людини
та громадянина, який зазвичай діє неформально, на власний розсуд та рекомендує
коригуючі дії, спрямовані на належне забезпечення цих прав і свобод» [1, с. 118].
Для кожної конкретної держави характерна своя національна схема побудови цього інституту. Як свідчить практика, сьогодні
фактично немає держав, які б закріплювали
тотожний правовий статус омбудсмана.
Найбільш поширеною з них є так звана класична, або сильна, модель омбудсмана, вперше
запроваджена у Швеції на початку XIX ст.
Тим не менш у науковій літературі
дослідники інституту омбудсмана наводять
численні його моделі. Деякі вчені виділяють лише шведську й англійську моделі,
інші – шведську, англійську й французьку.
Інші дослідники говорять про моделі інституту омбудсмана в країнах з англосаксонською й континентальною системами права
або виділяють скандинавську, континентально-європейську й англо-американську моделі [7]. Зазначені моделі не повною мірою розкривають усе розмаїття світових схем цього
правозахисного інституту.
Ю.С. Палєєва пропонує таку класифікацію моделей інституту омбудсмана [7, с. 52]:
1) залежно від рівня діяльності: наднаціональні омбудсмани (Комісар із прав людини
ООН, Комісар із прав людини Ради Європи), національні омбудсмани (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
в Україні, Національний правозахисник – у
Македонії), регіональні омбудсмани (уповноважені з прав людини Астраханської,
Амурської, Калінінградської областей у
Російській Федерації), місцеві омбудсмани
(Омбудсман міста Цюріха у Швейцарії);
2) залежно від місця в державно-правовій системі: виконавчі омбудсмани, які призначаються урядом або президентом, якому
вони підконтрольні та підзвітні (медіатор у
Франції), незалежні омбудсмани, які є самостійною гілкою влади, рівень якої відповідає
рівню законодавчої, виконавчої й судової
влади. При цьому він може бути призначений президентом або парламентом, проте після призначення не підпорядковується органу, який його призначив (Проведор
юстиції в Португалії, омбудсмани в Намібії
та Нідерландах). Парламентські (представницькі) омбудсмани перебувають у системі
законодавчої гілки влади, призначаються
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(обираються) парламентом та підзвітні (підконтрольні) йому;
3) залежно від компетенції й обсягу
наглядових функцій: «реактивні» омбудсмани, які реагують на подані скарги (Уповноважений із прав людини в Республіці Дагестан), «агресивні» омбудсмани, які проводять
розслідування за особистою ініціативою
(Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини);
4) залежно від кількісного складу: колегіальні омбудсмани (Постійна комісія з розслідувань у Танзанії), одноособові омбудсмани
(Уповноважений із прав людини в Російській Федерації).
5) залежно від сфери компетенції: омбудсмани загальної компетенції (Народний
захисник у Грузії, Уповноважений із громадянських прав у Польщі), спеціалізовані омбудсмани (Уповноважений із питань
захисту прав підприємців Україні).
Загалом, у світовій практиці відомі три
функціональні моделі інституту омбудсмана,
які розрізняються його місцем у системі державної влади, порядком призначення, підзвітністю, обсягом повноважень.
1) Виконавчий омбудсман входить у систему органів виконавчої влади і, як правило,
призначається президентом або урядом і,
відповідно, підконтрольний і підзвітний їм.
Даний варіант досить рідко трапляється, в
найбільш чистому вигляді проявляється у
Франції (медіатор) і призначається Радою
міністрів. Досить схожий інститут діє і в
окремих штатах США та Казахстані.
2) Незалежний омбудсман у класичній
системі поділу влади являє собою специфічну гілку влади, рівень якої відповідає рівню
законодавчої, виконавчої та судової влади,
але не залежить від них. При цьому він може
призначатись президентом або парламентом,
але після призначення не підпорядковується
цьому органу. Така модель омбудсмана існує
в Нідерландах, Португалії (Проведор юстиції) і Намібії.
3) Парламентський омбудсман призначається (або обирається) парламентом і підзвітний йому, тобто інститут знаходиться в
системі законодавчої гілки влади. Омбудсман виступає в ролі органу парламенту, при
цьому у разі відсутності широких повноважень, відповідно, потрапляє в певну залежність від парламенту. Основною функцією
класичного парламентського омбудсмана є
контроль над діяльністю адміністрації та її
посадових осіб (на відміну від двох інших
моделей, де такий контроль поширюється як
на виконавчу, так і на законодавчу владу).
Дана модель діє у Швеції, Фінляндії, Німеччині, Україні [4].
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Парламентська модель є найбільш поширеною у світі. Це пояснюється історичними
передумовами, оскільки інститут омбудсмана спочатку виник як орган парламентського контролю над адміністрацією. Його поява
стала результатом боротьби парламенту
(тобто представників народу) за права і свободи людини і громадянина, проголошені
Конституцією. Значна кількість дослідників
вважає, що парламентська модель є більш
доцільною, оскільки основні порушення
прав громадян з’являються якраз у процесі
взаємин із виконавчими органами державної
влади та посадовими особами [6].
У багатьох країнах існує вже дво- чи
трирівнева система інститутів омбудсмана – національний, регіональний та місцевий омбудсмани, які не пов’язані між собою
ієрархічним підпорядкуванням.
Регіональні омбудсмани діють у Великій
Британії, Франції, ФРН, Канаді, Швейцарії,
Бельгії, США, Індії, Російській Федерації,
Італії та в деяких інших державах. Усі вони
відрізняються за своїм статусом один від
одного, що пов’язано з чинними правовими
системами країн, їх правовими традиціями,
менталітетом народу тощо [1, с. 269].
Що стосується місцевих омбудсманів, то
експерименти з їх запровадження почалися в
60-70 роках ХХ століття в США. Першим був
округ Нассау міста Нью-Йорк, де 31 травня
1966 року керівник виконавчої влади округу
призначив омбудсмана (публічного захисника), в обов’язки якого входило захищати
громадськість і окремих громадян від неефективного, поганого управління, брутальності чиновників, інших недоліків управління. Нині місцеві омбудсмани діють у США,
в округах Дейтон-Монтгомері (штат Огайо)
і Сіетл-Кінг (штат Вашингтон).
Місцевого омбудсмана на рівні міста
запроваджено також у Швейцарії, в Цюріху.
Омбудсман Цюріха обирається муніципальною радою (законодавчий орган міста) терміном на чотири роки з правом переобрання.
Він повністю незалежний як від муніципальної ради, так і від виконавчого органу міської
влади [1, с. 283-284].
Дедалі популярнішою стає ідея створення інститутів омбудсмана і на наднаціональному рівні. Так, відповідно до Маастрихтського договору з 1993 року в Європейському
Союзі діє Європейський уповноважений з
прав людини, або так званий Європейський
омбудсман, уповноважений приймати скарги від громадян Союзу, фізичних чи юридичних осіб, резидентів держав-членів щодо
незадовільної діяльності інститутів або установ Союзу. У цьому ж році розпочав свою
діяльність і Комісар з прав людини ООН,

пізніше – в 1999 році – була введена посада
Комісара із прав людини Ради Європи.
Окрім цього, низка зарубіжних країн
має позитивний досвід створення інституту
спеціалізованих омбудсманів у сферах, що
зазнають найбільш масового порушення прав
людини, наприклад прав дітей, військовослужбовців, біженців і вимушених переселенців, з контролю за діяльністю правоохоронних органів, пенітенціарними установами.
В окремих випадках назву «омбудсман»
отримують деякі адміністративні чи навіть
громадські посади, які підконтрольні парламентському омбудсману. Наприклад, у Швеції уряд призначає омбудсмана з питань конкуренції (з 1951 року), омбудсмана з питань
рівних можливостей (з 1980 року), омбудсмана з боротьби з етнічною дискримінацією
(з 1986 року) тощо.
У різних країнах сфера компетенції
омбудсмана є різною. У деяких країнах
наглядові функції омбудсмана поширюються на діяльність судових органів, пенітенціарних установ, муніципальних органів, психіатричних лікарень тощо.
Наприклад, у Великій Британії Закон
1967 року «Про Парламентського комісара з
адміністративних питань» наділив його статусом, еквівалентним статусу судді Високого
суду. У межах своєї компетенції він розглядає скарги громадян на будь-які дії міністерств і відомств, якщо ці дії не можуть бути
оскаржені в суді або трибуналі.
У США рішення омбудсмана штату не
можуть розглядатися судом, оскільки його
імунітет дорівнює імунітету судді. У Фінляндії нагляд омбудсмана поширюється і на
міністрів уряду. Омбудсман може порушити
кримінальну справу в суді проти будь-якого
міністра уряду. Омбудсман Данії може порушувати кримінальне переслідування стосовно посадових осіб, за винятком міністрів.
У багатьох країнах сфера діяльності омбудсмана поширюється і на місцеву
адміністрацію. Так, у Великій Британії з
1974 року діє місцевий уповноважений у
справах адміністрації, у Франції на початку
1979 року в кожній префектурі була введена
посада представника медіатора [8].
Зазвичай судова влада перебуває поза
компетенцією омбудсманів. Однак Швеція і
Фінляндія, які є яскравими представниками
даної моделі, своїм досвідом наводять позитивні аспекти парламентського контролю за
судовою владою, який і сьогодні в цих країнах здійснюють омбудсмани.
Омбудсмани деяких країн мають право
від імені заявника звернутися в прокуратуру
або до суду, брати участь у процесі. Наприклад, у Польщі уповноважений з прав люди-
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ни, як і прокурор, має право вносити протести, але тільки в тому випадку, якщо скарга
подавалася на ім’я Генерального прокурора і
залишилася без розгляду [9].
Поряд із різною сферою компетенції омбудсманів, їхні повноваження також
мають значні відмінності. Омбудсмани багатьох країн наділені правом діяти за власною
ініціативою, без заяви про порушення. Шведський омбудсман у деяких випадках вдається
до подібних інспекцій. Омбудсмани Данії,
Норвегії, Нової Зеландії, Канади, Австралії,
США таку практику використовують рідше.
В обов’язки омбудсмана входять також
періодичні інспекції діяльності державних
органів, що належать до сфери їх нагляду.
У Швеції в процесі проведення таких інспекцій омбудсмани вивчають кримінальні та
цивільні справи, перевіряють дотримання
термінів їх проведення, правильність винесених рішень.
Можливість проведення незалежного
розслідування конкретних випадків неналежного адміністрування є однією з головних характеристик інституту омбудсмана.
Омбудсман у процесі розслідування має
широкі повноваження, що включають право
вимагати будь-який документ, який він вважатиме за необхідне для проведення розслідування. Це стосується і права виклику будьякої посадової особи для дачі свідчень.
У класичній моделі омбудсманів превалює шведська традиція, відповідно до якої
результати розслідування, включаючи й імена недбайливих чиновників, можуть бути
розголошені широкому загалу з метою оцінки громадськості.
За результатами розслідувань омбудсмани різних країн світу мають право направляти рекомендації в адміністративний орган
(Швеція, Фінляндія, Норвегія тощо), в парламент (Швеція, Фінляндія, окремі штати
США тощо), звертатися в адміністрацію або
органи правосуддя з клопотанням про накладання санкцій.
Важливою і поширеною формою діяльності омбудсмана в багатьох країнах є право
законодавчої ініціативи. У Франції медіатор
має право пропонувати внесення поправок
до текстів чинних законодавчих і адміністративних актів, а в штаті Гаваї (США) «рекомендації» омбудсмана мають надзвичайне
значення, за допомогою чого він може пропонувати не лише виправлення конкретного рішення, але й зміну норми, що лежить в
основі неправомірних дій.
Крім того, в деяких країнах омбудсман
наділений правом подавати скарги до Конституційного суду і тим самим сприяти
забезпеченню конституційної законності у
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сфері прав людини (Іспанія, Австрія, Португалія тощо).
Омбудсмани різних країн наділені багатьма гарантіями виконання своїх рекомендацій. Омбудсман юстиції Швеції, французький медіатор мають право накласти штраф
на державних службовців, які відмовляються надати певну інформацію, порушити щодо
них дисциплінарне провадження. Медіатор у
Франції має право давати вказівку конкретному органу або посадовій особі виконати
судове рішення у встановлений ним термін.
У США омбудсман штату стягує штраф у
розмірі 1000 доларів із тих, хто відмовляє
йому в сприянні.
Крім того, у Швеції, у Франції, в Іспанії, Великій Британії, Австралії передбачена
кримінальна відповідальність за ігнорування, обструкцію діяльності омбудсмана [8].
Публічність щорічних і спеціальних
доповідей також є важливим «важелем впливу» омбудсманів (Швеція, Фінляндія, Норвегія, Данія, Франція, Ізраїль, Португалія,
Іспанія тощо).
Міжнародна практика показує, що інститут омбудсмана не підміняє діяльність вже
укорінених інститутів (суд, прокуратура,
органи юстиції тощо). Сфери діяльності цих
організацій не перетинаються, а лише гармонійно доповнюють один одного [9].
Необхідною умовою діяльності омбудсмана є його політична нейтральність. Відсутність політичної приналежності омбудсмана є обов’язковим виборчим цензом у
всіх країнах світу незалежно від конкретної
моделі.
У законодавстві низки країн закріплено,
що омбудсман не тільки розглядає справу з
точки зору відповідності закону рішень і дій
органів влади, але й вносить рішення, ґрунтуючись на принципах гуманізму та справедливості.
Рекомендації омбудсмана високо оцінюються у всіх державах, тому що вони є
результатом соціального аналізу функціонування системи державного управління.
Діяльність омбудсмана в будь-якій державі
має широкий суспільний резонанс, а посадові особи всіх рівнів не хотіли би потрапити в
доповідь омбудсмана.
Омбудсман через засоби масової інформації оприлюднює виявлені порушення в
роботі органів державного управління, тим
самим використовуючи їх як важелі впливу
на відповідні органи з метою відновлення
порушених прав громадян. У цьому проявляється інформаційно-виховна функція інституту. Гласність і відкритість як принцип
діяльності омбудсмана – це один із показників демократичності цього інституту.
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Принцип доступності омбудсмана для
громадян, різноманітних органів, організацій, установ і посадових осіб є також важливим принципом діяльності омбудсмана.
Скарги, що направляються омбудсману, не
обкладаються державним митом. Гарантування права кожному громадянинові безперешкодно звернутися до омбудсмана за
захистом своїх прав і свобод є підтвердженням його правозахисної ролі.
Висновки
Проблема прав людини в сучасному праві вийшла за національні рамки, набула глобального характеру, а пріоритет прав людини
в системі соціальних цінностей закріплено
у всіх універсальних правових документах
сучасності. Глобалізація питання створення
більш ефективних правозахисних інститутів
внутрішнього характеру слугувала поштовхом для укріплення інституту омбудсмана
в правових демократичних країнах. Велика
поширеність інституту омбудсмана свідчить
про те, що даний інститут проявив гнучкість
та здатність до адаптації, здатність «вписуватися» в різні правові системи.
За результатами порівняння світового
досвіду функціонування інституту омбудсмана можна зробити висновок про відсутність
єдиної моделі інституту омбудсмана в зарубіжних країнах, але необхідно відзначити,
що серед різноманіття правових атрибутів є
загальні специфічні риси єдиного інституту. Незважаючи на особливості організації
діяльності цього інституту в кожній із держав,
основним завданням діяльності омбудсмана є

сприяння забезпеченню прав людини та підвищення ефективності діяльності органів державної влади, їх посадових осіб, що визначає
його сутність як системного компонента серед
гарантій дотримання прав і свобод.
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Статья посвящена рассмотрению правовой природы института омбудсмана, исследованию проблем его становления и развития в мире. Определяются различные подходы к классификации современных моделей этого правозащитного органа, освещаются их индивидуальные черты и признаки,
специфика организации института и его деятельность по обеспечению прав человека.
Ключевые слова: институт омбудсмана, мировые модели института омбудсмана, уполномоченный
по правам человека.

The article is devoted to the consideration of legal nature of the institution of ombudsman, study of the
problems of its formation and development in the world. Different approaches to the classification of modern
models of this human rights institution are outlined, their individual traits and characteristics, specific features of organization of institution and its activity for ensuring human rights are highlighted.
Key words: ombudsman’s institution, world models of ombudsman’s institution, human rights
commissioner.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ
ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
У статті з урахуванням новітнього чинного законодавства України здійснено аналіз основних
правових засад організації та функціонування органів дипломатичної служби у напрямі вирішення
питань національної безпеки. Зазначено, що будь-яка сучасна держава, що перебуває в умовах сучасних геополітичних реалій світового розвитку, суттєву увагу приділяє питанням національної безпеки та обороноздатності. Вказані завдання виконуються широким колом органів державної влади,
а також органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства. З огляду на це, органи дипломатичної служби, що мають статус державних органів, не можуть стояти
осторонь від цих процесів. Саме у зв’язку з цим у статті визначено місце, яке відводиться органам
дипломатичної служби в інституційному механізмі забезпечення національної безпеки України. При
цьому вказано на специфіку діяльності органів дипломатичної служби з огляду на різні геополітичні
аспекти забезпечення національних інтересів.
Ключові слова: органи дипломатичної служби, національна безпека, обороноздатність, національні
інтереси, геополітика, сектор безпеки та оборони.

Постановка проблеми. Забезпечення
національної безпеки в нинішніх умовах
розвитку сучасної держави в умовах сучасної геополітичної ситуації набуває вагомого
значення та постає як актуальна проблема
з досить високим наукознавчим рівнем і
складна державотворча задача. Вказана задача покладається на широкій спектр органів
публічної влади (органи державної влади
та місцевого самоврядування). Крім того, у
забезпеченні національної безпеки беруть
також участь і різноманітні інституції громадянського суспільства. Разом із тим слід
вважати аксіоматичним, що найбільше коло
завдань у цій сфері покладається саме на
органи державної влади. Серед них особливо
треба виділити органи, що вирішують питання у сфері зовнішньої політики сучасної держави. В Україні, зокрема, до таких структур
можна насамперед віднести органи дипломатичної служби України.
Стосовно України проблематика забезпечення національної безпеки зумовлена тими
складними процесами, що у нинішніх умовах
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переживає державність, впливом різноспрямованих геополітичних чинників, а також
тим, що останнім часом було оновлено законодавство як про дипломатичну службу, так
і про національну безпеку. Зокрема, 7 червня 2018 року ухвалено Закон України «Про
дипломатичну службу» [1], а 21 червня цього
ж року – Закон України «Про національну
безпеку України» [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
з цієї теми, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Наукова проблематика
правових засад організації та функціонування органів дипломатичної служби загалом висвітлювалася вченими-правниками
майже за весь період існування України як
незалежної правової держави. Зокрема, свої
публікації зазначеному питанню присвятили такі вчені-правники, як Г. В. Атаманчук,
Д. М. Бахрах, В. В. Гецко, А. О. Гончарова,
Б. І. Гуменюк, С. В. Ківалов, В. К. Колпаков,
Н. Р. Нижник, О. В. Петришин, А. О. Селіванов, О. В. Селецький, В. М. Репецький,
© Є. Григоренко, А. Журавель, 2019
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С. А. Федчишин та ін. Однак питання стосовно правових засад організації та функціонування органів дипломатичної служби у сфері
забезпечення національної безпеки сучасної
держави залишаються малодослідженими та
потребують дедалі пильнішої ваги науковців.
Мета статті. Виходячи з наведеної нами
постановки наукової проблематики у
загальному вигляді, у статті ми ставимо
за мету на підставі аналізу норм чинного
національного законодавства у сфері національної безпеки та оборони визначити
правові засади організації та функціонування органів дипломатичної служби. Значимість такого правового аналізу в аспекті
забезпечення національної безпеки зумовлює також ефективну реалізацію повноважень органів дипломатичної служби.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Формування і
реалізація національних інтересів є предметом особливої уваги державних інститутів, політичних партій, суспільства в
цілому. І не останню роль у цьому аспекті
відіграє Дипломатична служба України, яка
представлена системою органів, серед яких:
1) Міністерство закордонних справ України; 2) представництва Міністерства закордонних справ України на території України;
3) закордонні дипломатичні установи України.
Зараз Україна перебуває в умовах гострих
соціальних трансформацій, у межах яких відбувається вибір геостратегічних пріоритетів,
які визначаються Верховною Радою України (відповідно до пункту 5 частини 1 статті 85 Конституції України, до повноважень
Верховної Ради Україні належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики
України), а їх реалізація покладається не в
останню чергу на систему органів дипломатичної служби.
Про це свідчить також і аналіз спеціалізованої норми-дефініції, у межах якої дається
легальне визначення дипломатичної служби.
Так, відповідно до статті 1 Закону Україні
«Про дипломатичну службу» [1], дипломатична служба – це державна служба особливого характеру, яка полягає у професійній
діяльності посадових осіб дипломатичної
служби, пов’язаній із реалізацією зовнішньої
політики України, захистом національних
інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і
юридичних осіб України за кордоном.
Таким чином, у межах вказаного визначення йдеться про те, що дипломатична
служба, виконуючи завдання з реалізації
зовнішньої політики, із захисту найрізно-

манітніших національних інтересів, а також,
що є не менш важливим, із захисту прав
громадян нашої держави та юридичних осіб
України за кордоном, тим самим бере участь
у реалізації державної правової політики
забезпечення національної безпеки. Крім
того, враховуючи повноваження широкого
спектру органів публічної влади, слід брати
до уваги те, що органи дипломатичної служби законодавчо наділені майже виключною
компетенцією у сфері вирішення вищевказаних завдань.
При цьому у діяльності органів дипломатичної служби з питань забезпечення національної безпеки має місце суттєва специфіка,
що зумовлює їх виокремлення в інституційному механізмі сектору безпеки та оборони.
Вказана специфіка полягає, передусім, у
тому, що йдеться про захист національних
інтересів, прав і свобод фізичних і юридичних осіб у межах проведення зовнішньої
політики. Його реалізація, у свою чергу,
стикається з необхідністю врахування тих
складних та багатогранних геополітичних
процесів, які розгортаються у всьому світі
та можуть впливати на стан реалізації національної державної політики, на розуміння та
визначення національних інтересів України
як сучасної держави, що перебуває у геополітичному просторі.
З огляду на це, у межах розуміння сутності юрисдикційних повноважень органів
дипломатичної служби велике значення має
геополітичне та геостратегічне уявлення про
місце і роль держави у світі. У цьому контексті слід погодитися з розумінням сучасною
політологічною доктриною поняття національних інтересів, які мають цілу низку
аспектів свого прояву: геополітичний, внутрішньополітичний, а також ідеологічний.
З огляду на повноваження органів дипломатичної служби, слід констатувати, що геополітичний аспект національних інтересів
передбачає вжиття заходів щодо збереження
суверенітету й територіальної цілісності держави, чіткого визначення місця і ролі держави у межах певного геополітичного простору,
створення умов у межах наявних ресурсів
(політико-дипломатичних, економічних, військових, юридичних тощо) для забезпечення
балансу сил та геостратегічної стабільності
на континенті та у всьому світі.
На тлі геополітичного аспекту зовсім
по-іншому виглядає внутрішньополітичний
аспект забезпечення національних інтересів,
який, у свою чергу, полягає в забезпеченні
стабільного розвитку суспільства і держави,
забезпеченні гідного й належного життєвого рівня населення країни, а також в умовах
політичного, економічного та ідеологічного
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плюралізму забезпеченні політичної, економічної та ідеологічної стабільності.
Що ж стосується ідеологічного аспекту створення умов для забезпечення національних інтересів, то він передбачає
використання різноманітних ідеологем
щодо обґрунтування проведення політики
(у тому числі й зовнішньої) для забезпечення національної безпеки. Зокрема, йдеться
про ідеологічне обґрунтування проведення
правової політики, що спрямована на обмеження прав і свобод людини та громадянина, або знаходження оптимального балансу
між обмеженням прав людини і заходами
щодо забезпечення національної безпеки.
У цьому контексті на доктринальному рівні існують різні підходи стосовно розуміння
національних інтересів крізь призму політики ізоляціонізму, комунікаційного планетаризму, активного солідаризму, глобального
інтернаціоналізму, органічного конституціоналізму та інших проявів як внутрішньої,
так і зовнішньої політики.
Ураховуючи вищевикладене, слід брати
до уваги те, що Закон України «Про дипломатичну службу» [1] визначає, що головна
задача дипломатичної служби – це забезпечення захисту національних інтересів
України, яку вона може здійснювати найрізноманітнішими шляхами, а саме вжиттям
дипломатичних заходів для попередження
ймовірних конфліктів, проведенням перемовин, отриманням необхідної для держави
інформації, в інтересах забезпечення національної безпеки України.
У юридичній літературі вказується на те,
що забезпечення безпеки, безумовно, досягається комплексом не тільки воєнних, а й
політичних, правових, економічних та інших
заходів. Це зумовлено тим, що воєнна безпека, у свою чергу, також є складним і багатоаспектним явищем. Безперечно, першочерговим завданням на будь-якому етапі свого
розвитку є забезпечення мирного співіснування з іншими державами та міжнародними
співтовариством, попередження ймовірних
та можливих воєнних конфліктів, недопущення воєнних дій дипломатичними, політичними та іншими заходами [3, с. 136].
Із цією тезою слід погодитися і вказати
на те, що всі вищезгадані аспекти пов’язані з
національною безпекою і відповідні завдання
покладаються насамперед на систему органів
дипломатичної служби. Так, стаття 1 Закону
Україні «Про національну безпеку України»
[2] вказує на такі явища, як воєнний конфлікт, воєнна безпека, збройний конфлікт
тощо. Усі ці наведені терміни стосуються
діяльності широкого кола суб’єктів (Збройні
Сили, інші військові формування, правоохо-
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ронні органи), у тому числі й органів дипломатичної служби.
При цьому на систему органів дипломатичної служби, на відміну від інших державних структур, покладається насамперед
попередження воєнних та збройних конфліктів і тим самим створення відповідних
передумов для забезпечення воєнної безпеки
як провідної та базової складової частини
національної безпеки. Це зайвий раз підкреслює значущість дипломатичної служби у
правовому механізмі реалізації національної
безпеки.
Крім того, забезпечення національної
безпеки у зовнішньополітичній сфері реалізується дипломатичною службою з урахуванням головних напрямів державної національної політики, у тому числі й політики
інтеграції у найрізноманітніші наднаціональні структури. Але найголовнішим слід
визнати те, що дипломатична служба реалізує політику національної безпеки з урахуванням інтересів Українського народу. Так,
відповідно до пункту 4.8 Указу Президента
України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня
2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» [4], наша держава в середньостроковій перспективі спиратиметься на
власні можливості та залишає за собою право
вибирати участь у системах колективної безпеки і оборони як спосіб гарантування національної безпеки. Такий напрям діяльності
покладається у тому числі на систему органів
дипломатичної служби. Також слід ураховувати те, що відповідно до вказаної Стратегії
[4] зовнішньополітична діяльність України
у сфері гарантування національної безпеки
повинна реалізовуватися дипломатичною
службою на різних рівнях – глобальному,
регіональному та субрегіональному.
Отже, специфіка діяльності органів
дипломатичної служби полягає у виконанні
особливих функцій, які мають місце в окремих сферах суспільних відносин. При цьому
функції дипломатичної служби реалізуються
як безпосередньо у сфері міжнародних відносин і дипломатії, так і в інших сферах, зокрема
таких, як економічна, соціальна та політична.
При цьому варто констатувати, що безпековий складник має місце у межах майже всіх
наведених сфер. Водночас ми вважаємо, що
доктринально слід виділити окремо і сферу
національної безпеки, у межах якої реалізуються відповідні функції дипломатичної
служби. Це слід зробити з огляду на складність та багатогранність сфери забезпечення
національної безпеки та те соціальне призначення дипломатичної служби, яке їй притаманне, і її місце у системі державного апарату.
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До того ж, згідно з абзацом 11 пункту 4.8
Стратегії національної безпеки України [4],
інтереси забезпечення національної безпеки вимагають такого розвитку Міністерства
закордонних справ України як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику
у сфері зовнішніх зносин і координує діяльність державних органів у сфері зовнішніх
зносин, за якого відбувалося б формування
зовнішньополітичного відомства Європейського зразка, забезпеченого всіма необхідними ресурсами і можливостями.
Висновки
Таким чином, на підставі вищевикладеного слід констатувати, що дипломатична
служба виконує важливі завдання, серед
яких значна кількість пов’язана із забезпеченням національної безпеки. Аналіз нещодавно ухваленого Закону України «Про
Національну безпеку України» [2] вказує на
те, що у її структурі важливе місце займають

питання, які реалізуються у межах зовнішньої політики, а доволі суттєві повноваження
у сфері реалізації названої політики мають
саме органи дипломатичної служби.
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В статье с учетом нового действующего законодательства Украины осуществлён анализ главных правовых основ организации и функционирования органов дипломатической службы в направлении решения вопросов национальной безопасности. Отмечено, что любое современное государство,
которое находится в условиях существующих геополитических реалий мирового развития существенное внимание уделяет вопросам национальной безопасности и обороноспособности. Указанные задачи выполняются широким спектром органов государственной власти, а также органами
местного самоуправления и институтами гражданского общества. Учитывая это, органы дипломатической службы, имеющие статус государственных органов, не могут стоять в стороне от этих
процессов. Именно в связи с этим в статье проанализировано место, которое отводится органам
дипломатической службы в институциональном механизме обеспечения национальной безопасности
Украины. При этом указано на специфику деятельности органов дипломатической службы с учетом
различных геополитических аспектов обеспечения национальных интересов.
Ключевые слова: органы дипломатической службы, национальная безопасность, обороноспособность, национальные интересы, геополитика, сектор безопасности и обороны.

In the article, taking into account the latest valid legislation of Ukraine, the analysis of the basic legal
principles of the organization and functioning of the diplomatic service bodies in the direction of solving
national security issues is carried out. It is indicated that any modern state, which is in the conditions of existing geopolitical realities of world development, attaches considerable importance to issues of national security
and defense capability. The indicated tasks are carried out by a wide range of state authorities, as well as by
local self-government bodies and civil society institutions. In view of this, the diplomatic service authorities,
having the status of state bodies, can not stand aside from these processes. It is in this connection that the
article analyzes the place allocated to the diplomatic service in the institutional mechanism of ensuring the
national security of Ukraine. It specifies the specifics of the activities of the diplomatic service authorities in
view of the various geopolitical aspects of ensuring national interests.
Key words: diplomatic service authorities, National security, defensive capability, national interests,
geopolitics, security and defense sector.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ
НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто поняття та види методології дослідження конституційної свободи
фізичної особи на підприємницьку діяльність в Україні. Аналізуються конкретні види методів дослідження названої свободи особи. Пропонується авторське визначення методології і методів дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність та даються висновки і рекомендації.
Ключові слова: методологія дослідження, метод дослідження, методи дослідження конституційної
свободи особи на підприємницьку діяльність, філософські, загальнонаукові і спеціально наукові методи
дослідження, конституційна свобода особи на підприємницьку діяльність.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними завданнями. Конституційна свобода особи на підприємницьку
діяльність тісно пов’язана з конституційним
правом. Право на підприємницьку діяльність,
яка не заборонена законом, належить кожній
особі. Заборона чинними законами окремих
видів підприємницької діяльності та обмеження зайняття підприємницькою діяльністю для
окремих категорій фізичних осіб свідчить про
їх теоретичну значущість та необхідність вирішення важливих практичних завдань щодо
реалізації особою конституційної свободи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема методології дослідження
конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність розглядалася вченими теоретиками, конституціоналістами та економістами. Авторами даються поняття та види
методології дослідження конституційного
права як науки, окремих її інститутів. Серед
них – праці О.М. Балинської, В.М. Брижко,
Н.С. Волкової, Ю.О. Волошина, Н.А. Мяловицької, А.Ю. Олійника, О.Ф. Скакун та ін.
Досліджені філософські, загальнотеоретичні, конституційні аспекти методології й окремих груп методів. Окремо методологія та
методи дослідження конституційної свободи
особи на підприємницьку діяльність в Україні ще не розглядалися.
Метою дослідження є аналіз поняття
методології та методів дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні.
Відповідно до мети задачами цього дослідження є: а) вивчення різних поглядів авторів щодо проблеми методології дослідження
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конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність; б) формулювання ознак
та визначення методології дослідження
конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність; в) характеристика різних
методів дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність;
г) пропозиція висновків та рекомендацій.
Викладення основного матеріалу. Методологія дослідження конституційної свободи
особи на підприємницьку діяльність в Україні є однією з проблем дослідження науки
конституційного права України. Методологія науки може розглядатися частиною
наукознавства, що досліджує структуру
наукового знання, засоби і методи наукового
пізнання, способи обґрунтування і розвитку
знання [1].
Загальнотеоретичне поняття та зміст
методології теорії права і держави О.Ф. Скакун розглядає як систему загальних підходів,
принципів, методів, способів і засобів пізнання
права і держави, реалізованих на основі знань
про закономірності їхнього застосування за
допомогою сукупності юридичних понять і
категорій, а також вчення про теоретичні основи їхнього пізнавального використання. Вона
виділяє такі методи: 1) формально-юридичний
(догматичний, юридично-технічний); 2) формально-логічний; 3) діалектичний; 4) соціологічний; 5) системного аналізу: а) структурносистемного аналізу (загальної теорії систем);
б)
структурно-функціонального
аналізу;
6) історичний; 7) герменевтичний; 8) правової
семіотики; 9) порівняльний; 10) функціонально-інструментальний; 11) теоретико-правового моделювання; 12) теоретико-правового
прогнозування [2, с. 8].
© А. Олійник, 2019
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На думку О.Ю. Волошина, найважливішим завданням науки конституційного
права, що постало на порядку денному, є
здійснення комплексного наукового аналізу
низки проблем, пов’язаних з визначенням
понятійно-категоріального апарату методології, її структури, інструментарію, каналів
взаємозв’язків тощо. Серед зазначених проблем найбільш актуальним є розкриття дефінітивного змісту поняття, термінологічних
зв’язків, категорії «методологія науки конституційного права» [3].
Методологія дослідження проблем конституційного права України є впорядкованою єдністю взаємоузгоджених світоглядних принципів і методів, які дають змогу
всебічно й комплексно дослідити юридичні
властивості та якості системи національного
конституційного права й визначити сутність
і зміст правових зв’язків між її основними
складовими елементами [4, с. 70].
Н.А. Мяловицька пропонує розглядати
такі методи конституційного права як науки: а) системно-структурний; б) порівняльно-правовий; в) історичний; г) логічний;
ґ) статистичний; д) конкретно-соціологічних
досліджень [5, с. 26–29].
А.Ю. Олійник у дослідженні методології
конституційних свобод особи, включаючи
і конституційну свободу на підприємницьку діяльність, досліджує такі групи методів
пізнання, як загальнонаукові і спеціальнонаукові. До системи загальнонаукових методів пізнання конституційних свобод людини
і громадянина він відносить: а) діалектичний; б) історичний; в) формально-логічний;
г) системно-структурний; ґ) соціологічний;
д) статистичний; е) порівняльний; є) моделювання та інші методи. До системи спеціальних методів дослідження конституційних
свобод людини і громадянина А.Ю. Олійник відносить: а) формально-юридичний
(догматичний, юридико-технічний); б) герменевтичний; в) правової семіотики та ін.
[4, с. 74–75].
Аналіз наукових джерел щодо методології дослідження конституційного права як
науки в її об’єктивному і суб’єктивному розумінні дає можливість сформулювати ознаки
та дати визначення такого поняття, як методологія дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність.
До таких ознак, на нашу думку, слід віднести: а) систему загальних підходів, принципів, методів, способів і засобів пізнання
конституційної свободи на підприємницьку
діяльність; б) вчення про теоретичні основи
пізнавального використання конституційної свободи на підприємницьку діяльність;
в) вплив на зміст і систематизацію наукового

знання щодо пізнання конституційної свободи на підприємницьку діяльність.
Отже, методологія дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку
діяльність – це вчення про теоретичні основи пізнавальної системи загальних підходів,
принципів, методів, способів і засобів впливу
на зміст і систематизацію наукового знання
щодо конституційної свободи на підприємницьку діяльність.
Звідси методи конституційної свободи
на підприємницьку діяльність – це система
засобів, прийомів та способів вивчення змісту наукових знань про названу конституційну свободу.
У процесі проведеного дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні застосовуються різні
загальнонаукові і спеціально-наукові методи.
Серед них діалектичний і історичний методи
застосовуються під час вивчення виникнення і розвитку конституційної свободи особи
на підприємницьку діяльність. Застосовуються діалектичні закони єдності і боротьби
протилежностей, накопичення певної кількості відповідних фактів і перехід їх до нової
якості та діалектичні категорії: форми і змісту конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність у процесі її виникнення
та розвитку. Історичний метод дослідження
сприяв з’ясуванню етапів розвитку конституційної свободи особи на підприємницьку
діяльність в Україні в таких межах: 1) виникнення і розвиток свободи підприємництва на
етнічній території сучасної України; 2) розвиток свободи підприємницької діяльності
в УНР; 3) розвиток окремих унормованих
видів підприємницької діяльності в Українській РСР; 4) розвиток конституційної свободи підприємницької діяльності в незалежній Україні [6, с. 54].
Формально-логічний та системно-структурний методи використовуються в процесі
з’ясування поняття та видів джерел дослідження конституційної свободи особи на
підприємницьку діяльність. Аналізуються
ознаки та даються визначення наукових,
емпіричних і нормативних джерел, показується їх система і структура. Визначені ознаки джерел конституційної свободи фізичної особи на підприємницьку діяльність,
до яких відносяться: а) монографії, підручники, посібники, наукові статті, доповіді і
повідомлення, наукові коментарі законів;
б) міжнародні договори; в) Конституція і
закони України; г) підзаконні нормативноправові акти; ґ) самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська
діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою одер-
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жання прибутку; д) регулювання, охорона
та дослідження конституційної свободи. До
нормативних джерел, що регулюють і охороняють конституційну свободу на підприємницьку діяльність, відносяться міжнародні договори, Конституція і закони України,
підзаконні нормативно-правові акти тощо.
Науковими джерелами, де досліджується
конституційна свобода на підприємницьку
діяльність, є монографії, підручники, посібники, наукові статті, доповіді і повідомлення, наукові коментарі законів та підзаконних
нормативно-правових актів. До емпіричних
джерел конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність відносяться статистичні дані, узагальнена юридична практика
та результати анкетування [7, с. 44].
Системно-структурний метод дослідження використовується під час вивчення місця
і ролі конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність у системі економічних свобод. Дається система конституційних
економічних свобод та показане місце і роль
конституційної свободи на підприємницьку діяльність. До системи конституційних
економічних свобод включаються свободи:
а) власності; б) підприємницької діяльності; в) праці; г) страйку; ґ) відпочинку. Місце
і роль конституційної свободи на підприємницьку діяльність полягає в можливості особи створювати матеріальні та особисті нематеріальні блага, володіти ними та здійснювати
господарську (насамперед підприємницьку)
діяльність самостійно, ініціативно, систематично, на власний ризик у сфері виробництва,
розподілу, обміну, надання послуг, зайняття
торгівлею та використання матеріальних благ
з метою одержання прибутку [8].
У разі застосування соціологічного методу дослідження конституційної свободи на
підприємницьку діяльність акцентувалася
увага на вивченні документів щодо міжнародного і внутрішнього національного
регулювання процесу реалізації названої
конституційної свободи. Вивчалися нормативні документи щодо правового регулювання підприємницької зовнішньоекономічної
діяльності. Були досліджені такі міжнародні документи: 1) Загальна декларація прав
людини від 10 грудня 1948 року; 2) Міжнародний пакт про економічні, соціальні і
культурні права від 16.12.1966 р.; 3) Договір
про Європейський Союз та ін. З внутрішніх
національних нормативних документів, що
регулюють питання внутрішньої та зовнішньоекономічної підприємницької діяльності,
вивчалися окремі положення: 1) Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р.;
2) Цивільного кодексу України від 16 січня
2003 р.; 3) законів України: а) Про зовніш-
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ньоекономічну діяльність від 16 квітня
1991 р.; б) Про режим іноземного інвестування від 19 березня 1996 р.; в) Про захист
іноземних інвестицій від 10 вересня 1991 р.;
г) Про господарські товариства від 19 вересня 1991 р.; ґ) Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та
громадських формувань від 15 травня 2003 р.;
д) Про ліцензування видів господарської
діяльності від 02 березня 2015 р.; е) Про акціонерні товариства від 17 вересня 2008 р.; є) Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю від 06 лютого 2018 р. та ін.
Соціологічний метод використовувався
під час опитування респондентів щодо розуміння ними критеріїв для групування конституційних свобод. Статистичний метод було
використано у разі узагальнення статистичних даних щодо окремих видів обмеження
конституційних свобод (включаючи конституційну свободу на підприємницьку діяльність). У дослідженні гарантії конституційних свобод людини і громадянина в Україні та
конституційної свободи на підприємницьку
діяльність нами застосовувалися загальнонаукові (структурно-функціональний, соціологічний, формально-логічний, порівняльний,
статистичний) методи і спеціальні методи
пізнання (правової семіотики, герменевтичний, формально-юридичний). Були використані категорії причини і наслідку, загального,
окремого і конкретного тощо [4].
Порівняльний метод дослідження використовувався в процесі порівняння міжнародного та внутрішнього національного правового регулювання конституційної свободи
особи на підприємницьку діяльність. Порівнювалися норми Конституції і законів України та країн близького зарубіжжя, а також
юридичні гарантії реалізації конституційної
свободи особи на підприємницьку діяльність
в Україні та країн близького зарубіжжя.
Застосовувалися методи моделювання та
прогнозування у дослідженні окремих обмежень конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні.
Серед
спеціально-наукових
методів
дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні
застосовувалися
формально-юридичний,
догматичний та юридико-технічний метод,
а також методи герменевтики та правової
семіотики. Як зазначає Н.С. Волкова, юридична герменевтика розуміється як особливий метод тлумачення дозволу правової
норми, включаючи не тільки буквально розширюючий текст тлумачення, але й оцінюючи правову ситуацію, реагуючи на цю норму
[9, с. 83]. Метою герменевтики є з’ясування
значення інформації, виходячи з її об’єктивних

3/2019
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
(значення слів, знаків і їх історично зумовлені варіації) і суб’єктивних (наміри авторів) підстав. По суті герменевтика є аналізом
результатів свідомої діяльності людей, що
об’єктивуються. На цій основі створюються основи теорії тлумачення права та норм
закону як складової частини загальнофілософського наукового напряму – юридичної
герменевтики [10, с. 21].
Отже, застосування методу юридичної
герменевтики у дослідженні конституційної
свободи особи на підприємницьку діяльність
дає можливість не лише визначити поняття і
зміст конституційної норми (ст. 42 Конституції України), а й оцінити правову ситуацію
щодо меж обмеження законами конституційної свободи.
На думку О.М. Балинської, «наука семіотика, хоч і створена порівняно недавно,
проте має глибокі корені. Адже це наука не
тільки про знаки та знакові системи у сфері права, як здебільшого трактують правову
семіотику та семіологію, а й про все, що може
нести значущу для суспільства інформацію у
стислій формі, виокремлювати найважливіше, означувати й структурувати об’єктивну
реальність, словом – демонструвати свою
знаковість і функціонально-прагматичне
призначення» [11, с. 5]. У процесі дослідження конституційної свободи на підприємницьку діяльність ставиться мета здійснити лінгвістично-семіологічний аналіз її соціального
змісту, виникнення, розвитку, функціонування та сприйняття конституційної свободи
суб’єктами права у процесі правових відносин, а також з’ясування прикладних аспектів застосування семіотико-семіологічного
підходу щодо гарантування та забезпечення
конституційної свободи на підприємницьку
діяльність.
Висновки
Підсумовуючи вищесказане, можна запропонувати такі висновки та рекомендації.
1. Методологія дослідження конституційної свободи особи на підприємницьку
діяльність – це вчення про теоретичні основи пізнавальної системи загальних підходів,
принципів, методів, способів і засобів впливу
на зміст і систематизацію наукового знання
щодо конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність.
2. Методи конституційної свободи на підприємницьку діяльність – це система засобів,
прийомів та способів вивчення змісту наукових знань про конституційну свободу на підприємницьку діяльність. Вони поділяються

на загальнонаукові і спеціально-наукові.
Загальнонауковими методами пізнання конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні є: а) діалектичний;
б) історичний; в) формально-логічний;
г) системно-структурний; ґ) соціологічний;
д) статистичний; е) порівняльний; є) моделювання та інші методи. До спеціально-наукових
методів дослідження конституційної свободи
особи на підприємницьку діяльність в Україні відносяться: а) формально-юридичний
(догматичний, юридико-технічний); б) герменевтичний; в) правової семіотики та ін.
3. Врахування пропозицій, запропонованих по тексту роботи, на нашу думку, сприятиме удосконаленню методології дослідження конституційної свободи особи на
підприємницьку діяльність, удосконаленню
загальнонаукових і спеціально-наукових
методів дослідження правової дійсності.
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В статье рассмотрены понятие и виды методологии исследования конституционной свободы
физического лица на предпринимательскую деятельность в Украине. Анализируются конкретные
виды методов исследования названной свободы личности. Предлагается авторское определение
методологии и методов исследования конституционной свободы личности на предпринимательскую
деятельность и даются выводы и рекомендации.
Ключевые слова: методология исследования, метод исследования, методы исследования конституционной свободы личности на предпринимательскую деятельность, философские, общенаучные и специально научные методы исследования, конституционная свобода личности на предпринимательскую
деятельность.

The article deals with the concepts and types of methodology of the study of the constitutional freedom of
a physical person to entrepreneurial activity in Ukraine. The specific types of research methods of the named
freedom of the person are analyzed. The author’s definition of the methodology and methods of studying the
constitutional freedom of a person for entrepreneurial activity is offered and conclusions and recommendations are given.
Key words: methodology of research, method of research, methods of research of constitutional freedom of
a person for entrepreneurial activity, philosophical, general scientific and special scientific methods of research,
constitutional freedom of a person to entrepreneurial activity.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ
ФІНАНСОВОГО ПРАВА ФРН І УКРАЇНИ
У статті здійснюється порівняльно-правовий аналіз систем фінансового права України та Федеративної Республіки Німеччини. Досліджується місце бюджетного та податкового права у правових
системах цих держав. Розглядаються підстави виділення податкового та бюджетного права Федеративної Республіки Німеччини в окремі галузі. Робляться висновки про місце та структуру фінансового права в системі права двох досліджуваних держав.
Ключові слова: фінансове право України, фінансове право Федеративної республіки Німеччина,
правова система, податкове право, бюджетне право.

Постановка проблеми. Правове регулювання суспільних відносин щодо мобілізації,
розподілу та використання публічних фондів коштів займає провідне місце в системі
права будь-якої держави, оскільки публічні
фінанси – це внутрішня сутність самої держави. Кожна держава світу поступово створювала свою фінансову систему шляхом знаходження найбільш дієвих механізмів для
оптимізації відтворювального процесу, що
зумовило різні погляди на внутрішню структуру норм права, які забезпечують фінансову
діяльність держави. Питання місця фінансового права в системі права провідних держав
світу, його структури не втрачають актуальності й тепер, оскільки саме воно виступає
інструментом законодавчого оформлення та
практичної реалізації фінансової політики та
здійснює активний вплив на соціально-економічний розвиток держави та суспільства
в цілому [1]. Правова система Федеративної
Республіки Німеччини (далі – ФРН) – одна
з найбільш розвинених і систематизованих
у романо-германській правовій сім’ї, до якої
належить і українське право. Правову систему ФРН часто аналізують науковці з інших
держав з метою знаходження механізмів вдосконалення власного законодавства. Аналіз
системи фінансово-правових норм ФРН
розкриє особливості правового регулювання
фінансової діяльності цієї держави та дасть
змогу визначити спільні та відмінні риси
між системами фінансового права України
та ФРН.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На науковому рівні специфіку системи
фінансового права України та особливості
її функціонування досліджували багато вчених у галузі права, зокрема: Л.К.Воронова,
Д.О. Гетманцев, Н.Л. Губерська, М.П. Кучерявенко, О.А. Лукашев, С.В. Очкуренко,
© Н. Джурук, 2019

Н.Ю. Пришва, Н.Я. Якимчук та інші. Питання особливостей функціонування фінансового права ФРН досліджували такі науковці: Р. Вернсман, К.Ф. Гердітц, К. Грьопл,
А. Зельневич, А. Ленхард, М. Клопфер,
А. Мехлер, Х. Таппе та інші.
Не вирішені раніше проблеми. У сучасний період становлення та розвитку правової
системи України багато вчених-правознавців здійснюють порівняльні аналізи правової
системи України та інших розвинених держав. Разом із тим практично відсутні комплексні дослідження, у яких здійснюється
порівняльно-правовий аналіз систем фінансового права України та ФРН, що є предметом даного дослідження.
Мета статті полягає в тому, щоб, ґрунтуючись на наукових напрацюваннях та аналізуючи законодавство ФРН та України,
комплексно дослідити місце та структуру
фінансового права в системі права цих держав, внаслідок чого виявити спільні й відмінні риси та зробити авторські висновки
про доцільність ототожнення фінансового
права цих двох держав.
Виклад основного матеріалу. Фінансове
право у правовій системі України є сукупністю правових норм, що регулюють суспільні
відносини у сфері формування, розподілу й
використання централізованих і децентралізованих грошових фондів держави і територіальних громад [2]. Це галузь публічного
права, оскільки регулює сферу публічних
фінансів і у здійсненні фінансово-правового
регулювання постає завдання задоволення
передусім публічного інтересу [3]. Разом
із тим фінансове право має специфічний
предмет та метод регулювання, не властиві
іншим галузям права, що дозволяє виокремити регульовані ним суспільні відносини в
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окрему галузь. Предметом фінансового права є суспільні відносини у сфері фінансової
діяльності держави і територіальних громад
із приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих
фондів публічних фінансів [2].
Основним методом фінансово-правового регулювання є імперативний, або, як
його ще називають, метод владних приписів, що передбачає нерівність суб’єктів відносин для забезпечення особливого стану і
ролі держави і виявляється у владних приписах, наказах одних суб’єктів іншим, що
представляють державу, органи самоврядування. У контексті фінансового права даний
метод набуває специфічного характеру,
оскільки передбачає право вибору для підлеглого суб’єкта через можливість надання
рекомендацій та погоджень з боку представників влади [2]. Крім того, деякі науковці
вважають, що фінансово-правовому регулюванню властиві й інші методи, такі як:
узгодження, рекомендації, координації і т.п.
Найчастіше ці методи застосовуються не як
самостійні, а як доповнення до основного
імперативного [3].
Фінансовому праву притаманний набір
інститутів та підгалузей, покликаних систематизувати його норми та забезпечити
ефективніше регулювання правовідносин
усередині даної галузі права. Аналогічно з
іншими галузями права фінансове право
поділяється на Загальну i Особливу частини.
Норми Загальної частини фінансового права
конкретизуються у фінансово-правових нормах Особливої частини. До Особливої частини фінансового права входять підгалузі та
інститути, що об’єднують фінансово-правові
норми, які регулюють суспільні відносини
у сфері: бюджетної системи; позабюджетних державних фондів; фінансів державних
та комунальних підприємств; державних i
місцевих податків та інших обов’язкових
платежів; публічного кредиту та публічного боргу; загальнообов’язкового державного
соціального страхування; державних та місцевих видатків; грошового обігу i розрахунків; валютного регулювання і контролю [4].
Сьогодні у правовій науці точаться дискусії
стосовно місця податкового права та митного права у правовій системі України, зокрема: чи є вони однією підгалуззю фінансового
права, чи доцільно розглядати митне право
як комплексний інститут права.
У свою чергу, предметом бюджетного та
податкового права є особливий вид правовідносин, які, з одного боку, мають фінансовий характер, а з іншого – характеризуються
рядом специфічних рис. Зокрема, у бюджетному праві виокремлюються відносини лише
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стосовно руху коштів, акумульованих на
рівні бюджетів. Податкове право уособлює
більш вузьку сукупність фінансово-правових
норм, які стосуються врегулювання виконання податкового обов’язку, справляння
податків та зборів. Якщо предмет фінансового права охоплює відносини, пов’язані загалом з рухом державних коштів, то податкове
право виділяє лише відносини щодо руху
коштів знизу вгору – від платників податків
до публічних фондів коштів. Також метод
правового регулювання податкового права
відрізняється вищим ступенем імперативності, ніж у фінансовому праві. Наприклад, у
податковому регулюванні він набуває більш
жорсткого значення, коли санкції за несвоєчасне подання податкової звітності настають незалежно від наявності вини платника
податків [5].
Також важливою особливістю є те, що
закони, які регулюють правовідносини у
сфері бюджетного та податкового права,
кодифіковані у Бюджетний та Податковий
кодекси. Фактично це єдині кодекси, які є у
фінансовому праві. Натепер відсутній єдиний кодифікований нормативно-правовий
акт, який би врегульовував усі ланки фінансової діяльності держави.
Разом із тим на користь того, що бюджетне право є саме підгалуззю, а не інститутом
фінансового права, свідчить, крім іншого,
наявність власних інститутів, що регулюють
групу однорідних бюджетно-правових відносин. Зокрема, у бюджетному праві виокремлюють інститут бюджетного устрою та інститут бюджетного процесу [3].
Тобто у правовій системі України фінансове право – це досить велика галузь, яка
охоплює широке коло правовідносин та
включає в себе підгалузі та інститути, що
забезпечують правове регулювання публічних фінансових відносин. Разом із тим українська наука фінансового права перебуває
на етапі активного розвитку та становлення.
І з цієї точки зору є важливим та актуальним
аналіз досвіду та ідей, які були напрацьовані
науковцями фінансового права у Німеччині, правова доктрина якої характеризується
тривалим історичним розвитком та багатою
правовою традицією.
Загалом саме з бурхливим розвитком
вчення про фінанси в Німеччині пов’язують
виділення фінансової науки в окрему галузь
суспільних знань. Зокрема, знаковою подією для розвитку фінансової науки мало
видання на початку ХІХ ст. «Підручника
політичної економії» у трьох томах професором Ерлангерзького і Гейдельберзкого
університетів К.Г. Рау. Його наукова творчість мала вагомий вплив на формування
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та становлення науки фінансового права на
теренах України та решті території колишньої Російської Імперії. Зокрема, натхненний ідеями К.Г. Рау, професор фінансового
права Санкт-Петербурзького університету
В.О. Лєбєдєв переклав другий том його підручника на російську мову [6]. У подальшому, у другій половині XIX – на початку
XX ст., видатні вчені В. Лебедєв, І. Тарасов, С. Іловайський, Д. Львов, І. Янжул
вивели фінансове право на новий рівень і
сприяли його виділенню в окрему правову
галузь [7].
Натепер фінансове право як наука у
ФРН досягло ще більшого розвитку та
поділилося на декілька галузей. Зокрема, у
книзі «Публічне фінансове право» Х. Таппе та Р. Вернмана під даним терміном автори розуміють сукупність бюджетного права
(Das Haushaltsrecht), права регулювання
державного боргу (das Staatsschuldenrecht)
та права розподілу доходів (das Recht des
Finanzausgleich) і визначають його предметом регулювання відносин доходів та
витрат, бюджетів, активів та правових меж
державного торгу. [8]. Найбільш великими
за обсягом правового регулювання галузями фінансового права ФРН є бюджетне
(фінансово-конституційне) та податкове
право. Також у Німеччині добре розвинені інститути фінансового процесуального
права та фінансового судочинства, норми яких регулюють порядок здійснення
публічно правових спорів, що стосуються податкових питань: щодо податків,
збір яких регулюється законами держави та федеральних земель, а також щодо
професійних спорів податкових консультантів [9].
У німецькій правовій науці є такий
термін, як «das Finanzverfassungsrecht».
Часто його перекладають як бюджетне
право, однак, на нашу думку, це не досить
чітко передає його суть, а є лише намаганням адаптувати німецьку термінологію до
української. Натомість дослівний переклад – «фінансово-конституційне право» –
є більш доречним, оскільки краще передає
особливості даної галузі у контексті правової системи ФРН, тому далі за текстом
буде застосований саме цей термін.
Фінансово-конституційне право є окремою областю права, яке належить до групи
конституційних наук. Це публічна галузь
права. Основним джерелом його регулювання є Розділ Х «Фінанси» Основного
Закону ФРН [10]. Німецьке фінансовоконституційне право має бути узгодженим
з фінансовим та валютним законодавством
Європейського Союзу. Фінансово-консти-

туційне право регулює дві основні сфери
правовідносин: безпосередньо фінансовоконституційні та відносини бюджетування. Предметом фінансово-конституційних
правовідносин є регулювання відповідальності за державні витрати, законодавчі
повноваження щодо податків і митних зборів, правила надання інвестиційної допомоги, розподілу доходів та фінансового
вирівнювання. Тоді як відносини бюджетування стосуються насамперед бюджетного
контролю та лімітів державного боргу [11].
Фінансово-конституційне право Німеччини тісно пов’язане з податковим, оскільки розглядає бюджет насамперед як різницю між податковими надходженнями
та витратами. Визначальні положення
фінансово-конституційного права, закріплені у Розділі Х Основного закону ФРН,
є основою для податкового законодавства
на федеральному рівні та бюджетного законодавства, зокрема Федерального бюджетного кодексу [12] та Закону «Про бюджетні принципи федерації та федеральних
земель» [13].
Податкове право хоча і пов’язане з
фінансово-конституційного правом, але є
самостійною галуззю права. Воно охоплює
всі правові норми, що регулюють податкову
систему Федеративної Республіки Німеччина, зокрема відносини між податковими
органами та платниками податків. Предметом податкового права є регулювання
правовідносин, що стосуються обчислення
та стягнення податків. Податкові факти та
правові терміни визначаються відокремлено. Зважаючи на те, що приватне та
публічне право взаємопов’язані, податкове законодавство не лише ґрунтується на
загальному порядку суспільних відносин
та їх правовому регулюванні, а й визначає
предмет податкових відносин відповідно
до форм приватного права. Податкове право, як і фінансово-конституційне, належить
до публічних галузей права. Разом із тим у
правовій науці ФРН його також класифікують як різновид особливого адміністративного права, про що свідчить його фінансово-конституційна природа та специфіка
надходжень [14]. Німеччина є податковою
державою. Це означає, що кожна податково зобов’язана особа в Німеччині повинна
сплачувати податки, які за своєю суттю
є обов’язковими платежами та стягуються незалежно від використання різних
товарів, послуг або господарських операцій [13]. Німецькому податковому праву
властивий ряд принципів, які випливають
з Основного закону ФРН та податкового законодавства, визначальними з яких
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є: принцип рівності, законності, соціальної справедливості держави та сумірності
доходів та податків [15].
Отже, наука фінансового права ФРН
характеризується тривалим еволюційним
розвитком та високим ступенем наукового обґрунтування правових положень.
Вона об’єднує дві великі галузі: бюджетне
(фінансово-конституційне) та податкове
право у єдину систему, тісно пов’язуючи
їх між собою у багатьох аспектах, зокрема:
спільним фінансовим судочинством, спільними джерелами та законодавством.
Висновки
Таким чином, структура фінансового права України та ФРН відрізняється
насамперед тим, що в Україні це єдина
широка за сферою регулювання галузь, яка
об’єднує багато інститутів та підгалузей, а
у Німеччині воно є розгалуженим на менші за обсягом галузі: податкове, бюджетне
(фінансово-конституційне) право та інші.
Кожен із цих підходів має як переваги, так
і недоліки. Зокрема, позитивним аспектом українського права є високий ступінь
взаємопов’язаності бюджетного та податкового права, адже фактично вони є структурними елементами однієї галузі. Водночас
завдяки тому, що у німецькій правовій системі їх виділяють в окремі галузі, бюджетне
(фінансово-конституційне) та податкове
право мають більше перспектив розвитку:
завдяки тому, що предмет їх регулювання
не надто широкий, детальніше досліджуються дрібні аспекти правовідносин.
Тому для української правової системи
доречним буде надання більшого імпульсу для розвитку окремим підгалузям та
інститутам фінансового права. Зокрема,
особливу увагу слід звернути на підгалузь
податкового права, оскільки предмет його
регулювання охоплює значне коло правовідносин. За наслідком належного наукового обґрунтування, доречним є виділення податкового права в самостійну галузь.
Стосовно бюджетного права, то його місце
як підгалузі фінансового права у правовій
системі України є цілком виправданим.
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В статье осуществляется сравнительно-правовой анализ систем финансового права Украины
и Федеративной Республики Германии. Исследуется место бюджетного и налогового права в правовых системах этих стран. Рассматриваются основания выделения налогового и бюджетного права
Федеративной Республики Германии в отдельные отрасли. Делаются выводы о месте и структуре
финансового права в системе права двух исследуемых стран.
Ключевые слова: финансовое право Украины, финансовое право Федеративной Республики Германия, правовая система, налоговое право, бюджетное право.

The article deals with the comparative legal analysis of the financial law systems of Ukraine and the
Federal Republic of Germany. The place of fiscal and tax law in the legal systems of these countries is investigated. The grounds for allocating the tax and budgetary law of the Federal Republic of Germany in separate
branches are considered. Conclusions are made on the place and structure of financial law in the system of
law of the two studied states.
Key words: financial law of Ukraine, financial law of Federal Republic of Germany, legal system, tax law,
budgetary law.
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
І КРИПТОВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ:
ПОЗА МЕЖАМИ ПРАВА
Стаття присвячена дослідженню необхідності та перспектив правового регулювання відносин
із використання криптовалют в Україні. Надано визначення криптовалют у сучасній фінансовій
системі та їх сутність як об’єкта правового регулювання. Встановлюється можливість здійснення
державного фінансового контролю за операціями із криптовалютами на цьому етапі розвитку суспільних відносин та правової системи України.
Ключові слова: криптовалюта, віртуальні гроші, державний фінансовий контроль, криптовалютні
операції, фінансове право.

Постановка проблеми. У результаті
розвитку науки і техніки, здійснення відкриттів у різних напрямах людських знань
з’являються нові явища в економічній, політичній, правовій, культурній та інших сферах, що має наслідком розвиток суспільних
відносин. Одними із флагманів сучасної
науки є, звичайно, інформаційні технології
та комп’ютерна техніка. В цих напрямах наукової та технічної думки щороку з’являються
нові й нові досягнення. Найновіші технології
та винаходи запроваджуються в повсякденне життя людей абсолютно в різних сферах:
від медицини до фінансової системи. Одним
із таких винаходів останнього десятиліття
стали криптовалюти. Системи віртуальних
грошей щороку набувають все більшого значення в суспільному житті людей, оскільки
виступають і засобом платежу, і товарноматеріальною цінністю, що зумовлюють
виникнення, зміну та припинення відносин
між людьми. Так чи інакше навколо криптовалют розвивається самостійна система відносин, що охоплює необмежене коло учасників по всьому світу, об’єднаних мережею
Інтернет. Значення таких відносин також
суттєво зростає останніми роками, оскільки в межах таких відносин фактично відбувається обмін матеріальними цінностями,
умовно визначеними в певних одиницях
криптовалют. У зв’язку із цим особливо вагомого значення набуває необхідність регулювання таких відносин на рівні правових норм
задля забезпечення захисту прав та інтересів
їх учасників, а також інтересів держави та
суспільства в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Слід відзначити, що проблематика правового
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регулювання відносин із використання криптовалют останнім часом набула популярності
серед дослідників у сфері права. Так, цій проблематиці присвячені роботи С.В. Воронцової, М.В. Гребенюка, Б.В. Деревянка,
І.М. Дороніна, А.Т. Ковальчука, О.О. Лов’яка,
С.С. Пилипишина, В.В. Посполітака, С.Г. Стеценка, О.В. Таволжанського, В.А. Устименка
та інших. Хоча насамперед це питання активно досліджується представниками економічної науки. У сфері економіки проблематику
обігу та використання криптовалют досліджували Н.В. Архірейська, Л.О. Баластрик,
Р.Й. Бачо, О.І. Береславська, С.В. Волосович, Ю.В. Гава, Д.М. Гладких, І.І. Гусєва, М.І. Диба, В.В. Зимовець, А.С. Карнаушенко, В.В. Корнєєв, В.М. Костюченко,
І.В. Краснова, Т.О. Кричевська, Л.М. Надієвець, О.С. Новак, В.С. Петренко, О.М. Петрук,
М.І.Савлук,Т.С.Смовженко,В.Г.Сословський,
Н.С. Танклевська, Г.Г. Чмерук, О.Г. Чумаченко, О.М. Шаров та інші.
При цьому питання можливості та необхідності здійснення державного фінансового
контролю за криптовалютними операціями залишається поза увагою представників
науки фінансового права, що нарівні зі зростаючим значенням криптовалют у сучасному суспільстві зумовлює актуальність цього
дослідження.
Метою цієї статті є дослідження перспектив та можливостей здійснення державного фінансового контролю за відносинами із
використання криптовалют.
Виклад основного матеріалу. У теорії
економіки сформувались різні підходи до
визначення поняття криптовалют. Зазвичай
© С. Федоров, 2019
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під цим терміном розуміють універсальну,
віртуальну, децентралізовану та конвертовану цифрову грошову одиницю, якою можна
здійснювати розрахунки за реальні товари,
роботи, послуги, а також яка може бути системою накопичення, зберігання та вкладання
грошових засобів, яка захищена криптографічним кодом, а емісією якої може займатися кожен бажаючий, зберігаючи свою анонімність, а дані про здійснені взаєморозрахунки
наявні у кожного учасника з неможливістю їх фальсифікації [1, с. 134]. Аналогічна
позиція викладена в роботах В.М. Костюченка, А.М. Малиновської, А.В. Мамонової
[2, с. 97], І.П. Ситник [3, с. 57], Л.М. Надієвець [4, с. 391] та інших. Поширеним є підхід
до розуміння криптовалюти як платіжного
засобу [5, с. 50; 6, с. 99], як форми електронних грошей [7, с. 45], цифрової (електронної) валюти [2, с. 97]. Криптовалюти також
визначають як «псевдогрошовий» засіб
платежу [8, с. 297]. Є і точка зору, що криптовалюти слід розглядати як довгострокові
фінансові інвестиції (у разі вкладення коштів
суб’єктом у криптовалюту на строк більше
року) або як поточні фінансові інвестиції (у
разі придбання криптовалюти для перепродажу в період до одного року) [9, с. 53].
З’ясування економічної та фінансової ролі криптовалют відноситься все ж до
завдання економічної науки, в контексті права важливим є визначення її правового статусу, зокрема, на території України.
Слід відзначити, що представники як
правової, так і економічної науки в своїх дослідженнях значну увагу приділяють
дослідженню зарубіжного досвіду впорядкування відносин щодо використання та обігу
криптовалют. Багатьма авторами узагальнений досвід правового регулювання використання криптовалют у деяких країнах світу,
які нині визнають цей інститут як такий, що
інтенсивно розвивається та має перспективу
відігравати важливу роль у суспільних відносинах. Зокрема, авторами встановлено,
що криптовалюти визнаються як актив або
товар, або валюта, а операції із ними підлягають оподаткуванню в таких країнах,
як Австралія, Бразилія, Великобританія,
Ізраїль, Канада, Нідерланди, Німеччина,
Норвегія, США, Фінляндія, Японія тощо
[10, с. 104; 11, с. 7–8; 12, с. 84; 13, с. 312–320].
Крім того, у цих роботах розгортається
полеміка навколо питання про визнання чи
невизнання криптовалют, необхідність чи
передчасність правового регулювання операцій із використання криптовалют. З цього
приводу необхідно відзначити, що важливість правового регулювання відносин щодо
використання криптовалют не може бути

піддана сумніву і є натепер вимушеною необхідністю для кожної держави. «Затягування»
ж цього процесу буде мати наслідком поступове неконтрольоване ускладнення відносин
із використанням криптовалют, нарощування, формування алгоритмів поводження з
криптовалютами із можливим порушенням
прав і свобод людей, а також інтересів держави і суспільства. З цього приводу слушно навести твердження В.А. Устименка та
Н.Ю. Поліщук, які зауважують, що відсторонення держави від правового регулювання
операцій із криптовалютами не можна назвати таким, що сприяє розвитку відповідних
відносин та є узгодженим зі світовою практикою, адже створює складнощі захист прав
на таку валюту у судах, а також ускладнює
фіксацію криптовалют в активах компаній,
відображення їх на балансі суб’єктів господарювання, введення в обіг, декларування,
виконання фіскальних зобов’язань тощо
[14, с. 62]. І.М. Доронін досить обґрунтовано наголошує на необхідності запровадження на рівні із національним регулюванням
операцій із криптовалютами міждержавних
механізмів взаємодії у сфері обігу криптовалют в інтересах протидії злочинності та юридичної відповідальності за вчинення правопорушень економічного характеру (зокрема,
фінансового шахрайства) [15, с. 92].
Так, ускладнення та розвиток суспільних
відносин неминуче має наслідком розвиток і
правове регулювання, поширення його та ті
сфери суспільного життя, що раніше існували та розвивалися поза правовим полем.
У певний період розвитку нашого суспільства, наприклад, не підлягали регулюванню
відносини у сфері захисту навколишнього
природного середовища. Однак поступово
в процесі розвитку технологій, науки, суспільства в цілому, ускладнення процесів,
що мають вплив на навколишнє природне
середовище, постало питання про необхідність встановлення нормативно-правового
регулювання впливу людини на екологічне
середовище. Аналогічна ситуація нині має
місце й щодо віртуального світу. Він прискорено розвивається, охоплює натепер майже
всі сфери життя людей: у цей момент через
мережу Інтернет є можливість як замовити
продукти харчування чи одяг, так і здійснити
перекази грошових коштів практично в необмежених обсягах.
Щодо запровадження регулювання відносин із використання криптовалют слід
відзначити таке. Як зауважувалось раніше,
криптовалюти з точки зору економічної науки розуміють і як товар, і як гроші, і як інвестиції тощо. Отже, натепер фактично відсутній єдиний підхід до розуміння цього явища
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з точки зору його економічної та фінансової
природи, у зв’язку із цим проблематичним є
й розуміння цього явища як об’єкта правового регулювання. При цьому вже з’являються
перші спроби законодавця врегулювати відносини з обігу криптовалют та визначити
сутність цього явища. Зокрема, у Верховній Раді України зареєстрований проект
Закону «Про обіг криптовалюти в Україні»
від 6 жовтня 2017 р. № 7183, в якому криптовалюта визначається як програмний код
(набір символів, цифр та букв), що є об’єктом
права власності, який може виступати засобом міни, відомості про який вносяться та
зберігаються у системі блокчейн як облікові
одиниці поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду) [16], а також
альтернативний законопроект «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних
в Україні» від 10 жовтня 2017 р. № 7183-1,
розробники якого пропонують розуміти під
криптовалютою децентралізований цифровий вимір вартості, що може бути виражений у цифровому вигляді та функціонує як
засіб обміну, збереження вартості або одиниця обліку, що заснований на математичних
обчисленнях, є їх результатом та має криптографічний захист обліку; криптовалюта для
цілей правового регулювання вважається
фінансовим активом [17].
Проаналізувавши дослідження в сфері
економіки, а також законодавчі пропозиції
щодо визначення правового статусу криптовалют, можна стверджувати, що, незважаючи
на наявну неоднозначність розуміння сутності криптовалюти, у будь-якому разі криптовалюта виступає мірилом цінності, певна
її кількість є еквівалентом товарів, послуг,
фідуціарних (фіатних) грошових коштів
тощо. Вже нині криптовалютою здійснюються розрахунки між учасниками ринку по
всьому світу, тоді як учені ще визначаються
із питанням щодо наявності або відсутності
у криптовалют усіх ознак грошових коштів,
визначених теорією економіки. Криптовалюти продовжують свій активний розвиток,
викликаний потребами суспільства. Звичайно, натепер обіг криптовалюти не досяг
того рівня розвитку, щоб замінити собою
фідуціарні гроші, проте, як слушно зауважує С.О. Чаплян, на сучасному етапі саме
держава санкціонує використання тих чи
інших об’єктів як грошей [18, с. 159]. Отже,
яким чином будуть розвиватися відносини
із використання криптовалют, стане зрозумілим лише з перебігом часу, зокрема це
стосується й питання впровадження криптовалют у фінансову систему держави та необхідність здійснення контролю за операціями
із криптовалютами. Аналогічну точку зору
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підтримують й інші представники теорії права, зокрема А.Т. Ковальчук та С.Г. Стеценко
[19, с. 90].
Нині першорядне значення як для науковців, так і для законодавців більшості зарубіжних країн, що визнають криптовалюти,
має питання оподаткування операцій із використання криптовалют, а також уникнення
використання криптовалют для фінансування тероризму чи іншої злочинної діяльності.
Крім того, з’являються дослідження питання
обігу криптовалют у межах цивільних правовідносин, зокрема щодо їх спадкування,
застосування в договірних правовідносинах
тощо [20]. Для науки фінансового права
цікавими є перспективи цієї галузі права з
питань регулювання відносин із використання криптовалют, зокрема в контексті здійснення державного фінансового контролю у
сфері використання криптовалют.
Як уже було встановлено в попередніх дослідженнях, державним фінансовим
контролем є елемент державного управління
та його функція, які полягають у чітко регламентованій на нормативно-правовому рівні
діяльності уповноважених органів державної
влади чи місцевого самоврядування із визначення відповідності діяльності підконтрольних суб’єктів чинному законодавству у сфері
використання та перерозподілу публічних
фондів грошових коштів з метою задоволення певних інтересів держави, територіальних
громад та громадян як учасників публічноправових відносин [21, с. 210]. Отже, такий
вид контролю спрямовує свою дію виключно
на сферу перерозподілу публічних фондів
грошових коштів, проте не поширюється на
приватну сферу відносин. Справа в тому,
що фінанси як правова категорія можуть
використовуватися у двох аспектах: широкому (міжгалузевому) та вузькому (фінансово-правовому), за яким розуміються саме
публічні фінанси, винятково грошові кошти
держави та територіальних громад [22, с. 7].
Таким чином, нині вести мову про можливість поширення державного фінансового
контролю на відносини щодо використання криптовалют не уявляється можливим,
оскільки останні натепер не беруть участі
у формуванні публічних фондів грошових
коштів.
При цьому слушним та обґрунтованим
є поширення на відносини із використання криптовалют податкового контролю,
спрямованого на забезпечення правильної
сплати передбачених чинним законодавством України податків, зборів та інших
аналогічних обов’язкових платежів. Однак
запровадження податкового контролю стане можливим лише за умови визнання на
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законодавчому рівні криптовалют чи операцій з ними об’єктами оподаткування певними податками чи зборами.
Крім того, визначення правового статусу криптовалют як різновиду електронних
грошей зумовить необхідність здійснення
щодо операцій із криптовалютами валютного нагляду та валютного регулювання
у випадках, визначених Законом України
«Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 р. № 2473-VIII [23].
Висновки
З огляду на проведений аналіз досліджень у сфері використання криптовалют
як представників правової, так і економічної
науки, можна зробити висновок, що натепер
лише тривають дискусії щодо необхідності запровадження правового регулювання
відносин із використання криптовалют в
Україні, у тому числі й у частині визначення
економічної, відповідно, й правової природи
криптовалюти.
У разі визнання криптовалют офіційним платіжним засобом обов’язково постане
питання про необхідність здійснення стосовно операцій із криптовалютами валютного
нагляду в порядку, визначеному чинним
законодавством України.
Крім того, у разі нормативного закріплення поняття «криптовалюта» обов’язковому
вирішенню підлягатиме питання оподаткування операцій із криптовалютами. І, як
наслідок, криптовалюти та операції з ними
стануть об’єктами податкового контролю та
потребуватимуть детального правового регулювання.
Щодо державного фінансового контролю
слід відзначити, що його поширення на відносини, об’єктом яких є криптовалюти, стане можливим лише за умови впровадження
криптовалют у процес формування публічних фондів грошових коштів та розподілу
таких коштів.
Передумовою для участі криптовалюти
у формуванні публічних фондів грошових
коштів однозначно є нормативне закріплення порядку використання криптовалюти
у цивільному обігу на території України із
обов’язковим урахуванням «стандартів» та
передового досвіду країн, що вже використовують криптовалюти як засіб платежу, інвестицій тощо.
На цьому етапі розвитку суспільних відносин Україна лише починає процес «занурення» у відносини із застосуванням криптовалют, тому найближчим часом питання
участі криптовалют у формуванні публічних
фондів грошових коштів не набуде своєї
актуальності.
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Статья посвящена исследованию необходимости и перспектив правового регулирования отношений по использованию криптовалют в Украине. Даётся определение криптовалют в современной
финансовой системе и их сущность как объекта правового регулирования. Устанавливаются возможности осуществления государственного финансового контроля за операциями с криптовалютами на данном этапе развития общественных отношений и правовой системы Украины.
Ключевые слова: криптовалюта, виртуальные деньги, государственный финансовый контроль,
криптовалютные операции, финансовое право.

The article is devoted to the study of the need and possible prospects for the legal regulation of relations
on the use of cryptocurrency in Ukraine. The definition of cryptocurrency in the modern financial system
and their essence as an object of legal regulation is determined. It establishes the possibility of state financial
control over operations with cryptocurrencies at this stage in the development of public relations and the legal
system in Ukraine.
Key words: cryptocurrency, virtual money, state financial control, cryptocurrency operations, financial law.
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ЮРИДИЧНА (ПРАВНИЧА) ОСВІТА У ПЕРІОД
ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1917–1921 РР.):
ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті здійснюється аналіз процесу розвитку юридичної (правничої) освіти у період визвольних змагань 1917-1921 рр. Зазначено, що історичний досвід діяльності Центральної Ради, П. Скоропадського та Директорії у процесі формування юридичної (правничої) освіти має як теоретичне,
так практичне значення.
Ключові слова: юридична (правнича) освіта, Українська Народна Республіка, Центральна Рада,
Директорія, українська революція.

Постановка проблеми. Історичні аспекти розвитку юридичної (правничої) освіти
доби визвольних змагань 1917-1921 рр. є
доволі суперечливим фактом в історії формування та становлення вітчизняної юридичної (правничої) освіти. У 1917 р. почалася Українська національна революція,
яка була однією із надзвичайних подій
початку ХХ ст. і мала епохальне історичне значення. Після тривалого історичного періоду русифікації, національного та
соціального поневолення на початку ХХ
ст. український народ відновив свою незалежну державу. У той час Україна пережила різні форми національної державності:
Українську Народну Республіку за Української Центральної Ради, Українську Державу – Гетьманат П. Скоропадського, Українську Народну Республіку за Директорії і
Західноукраїнську Народну Республіку, але
державну незалежність втримати не змогла
[2, с. 88].
Незаперечним фактом є те, що сучасна
вітчизняна юридична (правнича) освіта є
результатом тривалого процесу її формування та розвитку. Погоджуємося з думкою
О.М. Завальнюка про те, що одним із невідкладних завдань тодішньої молодої вищої
школи, яка формувалася на основі національно-державницької ідеології, була підготовка фахових, національно свідомих юристів,
які б забезпечували на цивілізованому рівні
судочинство, готували прогресивні закони,
сприяли формуванню високої правової культури в суспільстві, надавали управлінським
кадрам необхідну підтримку і допомогу, без
якої неможливо збудувати правову державу
відповідно до стандартів європейських країн
[5, с. 325].
© Н. Бондар, 2019

Метою дослідження є висвітлення важливих сторінок української історії, а саме
розвитку юридичної (правничої) освіти
за доби Центральної Ради, Гетьманату
П. Скоропадського та Директорії, а також
проведення аналізу подій, їхнього впливу
на формування юридичної (правничої)
освіти з метою проектування модернізації
останньої у сучасних умовах.
Стан дослідження. Проблемам розвитку
системи вищої освіти окресленого періоду
присвячено чимало наукових публікацій,
зокрема, це наукові праці С.О. Сірополка,
О.М. Завальнюка, І.Г. Передерій, А.О. Копилова та інших. Однак процес розвитку юридичної (правничої) освіти в Україні доби
Центральної Ради, Гетьманату та Директорії
УНР залишається не досить вивченим.
Виклад основного матеріалу. Кожен із
досліджуваних періодів мав свої особливості,
переваги та недоліки.
Доба Центральної Ради (1917 – квітень
1918). Перемога лютневої революції 1917 р.
та крах самодержавства створили сприятливі умови для формування національної освіти в цілому по всій території нашої держави.
Щодо досліджуваного питання слушною стала позиція громадського діяча та дипломата
того періоду П. Пилипчука, який вважав, що
«…коли взяти, наприклад, юридичні факультети кращих російських університетів і ті
дисципліни в них, які викладаються там
устами кращих, признаних світочів науки,
то ви не тільки побачите, але й глибоко відчуєте – російську державність. Таким чином
головним завданням вищої школи, взагалі, є
чиста наука і ті прикладні науки, які освітлюють, обґрунтовують державну ідею того
або іншого народу <…> Все говорить за те,
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що Україні потрібен Університет, де б кувалася своя думка, де б виховувались наші громадяни, де б черпала свої соки Українська
Культура...» [1, с. 357-358]. Таким чином,
розбудова освіти почалася саме з процесу
українізації вищих навчальних закладів, що
вже існували, та створення власних українських університетів.
У зв’язку з тим, що процес українізації вищої школи супроводжувався відчайдушним опором, влада вимушена була піти
на створення власних українських вищих
навчальних закладів. Так, на початку жовтня 1917 року відбулося відкриття першого
національного вищого навчального закладу – Київського українського народного університету.
Відповідно до «Клопотання Комісії по
заснуванню Київського українського народного університету перед Генеральним секретарем освіти про фінансову підтримку»,
адміністративно-господарська комісія ухвалила відкриття 4 факультетів: природознавчого, філологічного, правничого та медичного [1, с. 355].
Курс навчання охоплював три (в класичних університетах – чотири) роки. Лекторами найняли майже 30 осіб. Найбільш відомі
з них – професори М. Туган-Барановський,
Б. Кістяківський, Г. Павлуцький, А. Лобода,
О. Лук’яненко, В. Зеньківський, І. Ганицький, Д. Граве, В. Лучицький та ін. У листопаді контингент студентів нараховував 800 осіб.
На підготовчих курсах навчалися 570 юнаків
і дівчат. Навчання було платним [6, с. 20].
Отже, погоджуємося з думкою І. Г. Передерій, що Київський український народний університет, у тому числі і правничий факультет, не був досконалим вищим
навчальним закладом. Зокрема, він не давав
повної (класичної) вищої освіти, до нього
вступали люди з дуже різною освітньою підготовкою. Університет працював деякий час
без повних прав, статуту. З цього погляду
університет виглядав як сурогат. Навчання
у ньому давало широку освіту лише тим, хто
вже мав диплом класичного університету.
Однак позитивне значення полягало в тому,
що це була перша спроба створення українського вищого навчального закладу. Він
довів, що Україна має і власні викладацькі
сили відповідного рівня, і бажаючих здобувати саме українську високу освіту, що давало
можливість у найближчому майбутньому на
його основі закласти Український державний університет [8, с. 84].
Доба Гетьманату П. Скоропадського
(29 квітня 1918 – 14 грудня 1918). З моменту приходу до влади П. Скоропадського
розпочинається новий період формування
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української державності. Уряд Української
держави або Рада міністрів у своєму складі
мала спочатку Міністерство народної освіти,
в червні 1918 року воно було перейменовано
на Міністерство народної освіти та мистецтва. Міністерство складалося з департаментів вищої, середньої, нижчої та професійної
освіти.
Політика відкриття українських університетів була продовжена і за часів
Гетьманату П. Скоропадського. Частина
новостворених навчальних закладів містила правничі факультети. Так, наприклад,
21 квітня 1918 року у Полтаві був створений
Український народний університет у складі
двох факультетів – історико-філологічного
та соціально-правничого.
На Загальних зборах студентів Київського українського народного університету 24 жовтня 1918 року була ухвалена пропозиція створити Український державний
університет, при цьому розглядалося два
шляхи вирішення цього питання, а саме: або
надання державності університету із залишенням за ним помешкання та майна Університету св. Володимира, або об’єднанням
з останнім. Другий варіант відкидався, адже,
на думку студентства, залишення Університету св. Володимира в теперішньому його
стані є неможливим, бо в умовах пануючого ворожого до українства напряму в цьому
університеті повстане гостра боротьба між
професорськими Колегіями й обома складами студентства, яка припинить або зовсім
знищить культурну діяльність Українського
народного університету [1, с. 356].
У липні 1918 р. Київський український
народний університет отримав статус державного. Мовою викладання була українська, але деякі курси могли викладатися
російською мовою. Діяльність університету
здійснювалась відповідно до імператорського університетського статуту 1884 року з пізнішими змінами та доповненнями.
Наказом Міністра освіти від 12 серпня 1918 року по правничому факультету
було затверджено професорів Державного
українського університету, а саме: 1. Штатним ординарним професором – Михайла
Туган-Барановського, ординарного професора Петроградського університету, доктора
політичної економії, по кафедрі політичної
економії; 2. Виконуючим обов’язки ординарного професора – Богдана Кістяківського,
ординарного професора університету Св.
Володимира, доктора громадянського права,
по кафедрі громадянського права; 3. Виконуючим обов’язки екстраординарного професора – Федора Мищенко, ординарного професора Київської духовної академії, магістра
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церковного права, по кафедрі церковного
права; 4. Виконуючим посаду екстраординарного професора – Сергія Веселовського,
доцента Київського політехнічного інституту, по кафедрі статистики [4, с. 353].
Таким чином, 6 жовтня 1918 року у Києві
відкрився перший Державний український
університет (на базі Київського українського
народного університету).
Відповідно до Закону Ради міністрів
«Про відкриття чотирьох кафедр українознавства у Харківському та Новоросійському державних університетах» від 28 вересня 1918 року, було запроваджено відкриття
нових кафедр історії України, історії української мови і історії українського письма – на
історико-філологічному факультеті та кафедру історії західно-руського права – на правничому факультеті, окрім того, вивчення цих
наук було обов’язковим для студентів [9].
Як цілком слушно зауважує дослідниця
І. Г. Передерій, запровадження виявилося
досить непростою справою, оскільки стара
професура здебільшого показала в питанні
українізації вищої освіти реакційний ухил.
Лише в Харківському університеті українознавчі виклади були запроваджені досить
швидко, але тільки завдяки тому, що ініціаторами справи виявилися самі викладачі.
В інших вищих школах України справа була
набагато гіршою [8, с. 81].
На думку П. Феденко, апарат гетьманської
держави не сприяв розвиткові Української
народної освіти і науки. Так, у Києві, в столиці
України, давній університет Св. Володимира
залишено в російських руках, і цей університет був осередком, де купчилися запеклі
вороги українського університету; влада
призначила приміщення в далекому передмісті Києва. Другий український університет
засновано в Кам’янці-Подільському восени
1918 року. Зате, окрім російських університетів у Києві, Харкові та Одесі, гетьманська влада заснувала ще один державний російський
університет у Катеринославі. Так, за податки,
зібрані з українського народу, надалі провадилася русифікація України [11, с. 7].
Ще одним важливим кроком у становленні та розвитку юридичної (правничої) освіти
цього періоду стало заснування Української
академії наук 14 листопада 1918 р. Відповідно до Статуту, Українська академія наук у
Києві є найвищою науковою установою на
Україні, що перебуває у безпосередньому
підпорядкуванні верховній владі. Академія
поділялася на три відділи: перший – історико-філологічних наук, при якому – клас
українського красного письменства; другий – фізико-математичних наук з класом
прикладного природознавства; третій – соці-

альних наук з класами наук юридичних та
економічних [10]. У 1919 році при Академії
наук була створена правничо-термінологічна комісія, метою якої стало створення академічного словника правничої термінології.
Склад комісії не був постійним у зв’язку
з політичною нестабільністю. Згодом цю
комісію очолив академік О. Левицький, а
до складу увійшли академіки А. Кримський
(філолог), Б. Кістяківський (філософ права)
та 20 юристів-практиків.
Доба Директорії (14 грудня 1918 – листопад 1921 рр.) Ще одним державним українським закладом вищої освіти став Кам’янецьПодільський
державний
університет.
Відкриття останнього планувалось у складі
чотирьох факультетів: історико-філологічного, фізико-математичного з двома відділеннями – математичним та природноісторичним, правничого і богословського.
Але першого навчального року до роботи
приступили лише перших два. Як свідчить
О. М. Завальнюк, про підготовку правників
у 1918 р. тут не йшлося, це було пов’язано з
недостатньою матеріально-технічною базою
вишу, кадровими проблемами, відсутністю
повноцінної бібліотеки тощо [5, с. 326].
8 квітня 1919 р. на засіданні Ради народних міністрів УНР був заслуханий доклад
керуючого міністерством освіти щодо відкриття з 1 квітня 1919 року при Кам’янецьПодільському державному університеті
правничого факультету з асигнуванням в
435.000 гривень [3, с. 296]. Отже, правничий
факультет в Кам’янець-Подільському університеті був створений пізніше, відносно
історико-філологічного та фізико-математичного факультетів.
Був закріплений штат правничого
факультету університету, відповідно до якого було призначено 11 ординарних професорів, 4 екстраординарних, 9 доцентів, 1 декан
та по одному секретарю, діловоду та канцелярському урядовцю [5, с. 328].
У Кам’янець-Подільському університеті на правничому факультеті було створено 15 кафедр: 1. Енциклопедії права. Історії філософії права. 2. Римського права.
3. Державного права. 4. Історії слов’янського
права. 5. Історії українського права. 6. Історії російського права. 7. Політичної економії і статистики. 8. Адміністративного
права. 9. Міжнародного права. 10. Карного
права і карного процесу. 11. Цивільного права і цивільного процесу. 12. Фінансового права. 13. Торговельного права і торговельного
процесу. 14. Канонічного права. 15. Карної
медицини [5, с. 328]. Передбачалося, що
кількість кафедр могла бути збільшена у
разі виникнення потреб щодо забезпечення
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навчального процесу – так, наприклад, у листопаді 1920 р. були засновані кафедри кооперації та місцевого самоврядування [7, с. 214].
Отже, це були обов’язкові дисципліни, але
в навчальний план були включені загальні
дисципліни, а саме економічна географія,
історія України, політекономія, статистика
та інші. Усього навчальне навантаження студента становило 32 години на тиждень.
Навчальний процес відбувався у формі
лекцій, семінарів та самостійної роботи студентів. Підсумковий контроль був у вигляді
іспитів та заліків, які складалися одразу після
завершення викладання навчального курсу.
В університеті була створена власна
бібліотека, яка, за архівними даними, постійно поповнювалась. Окрім того, викладачі готували курси лекцій із дисциплін, які
також поповнювали фонди університетської
бібліотеки.
У грудні 1919 року за протекцією І. Огієнко на правничому факультеті була створена комісія з розробки словника правничої
термінології [7, с. 145]. Згодом на факультеті
була створена ще одна комісія з перекладу
російських законів українською мовою.
Відстояти державну незалежність України на початку ХХ століття через несприятливі внутрішні й зовнішні обставини не вдалося. Однак, поряд із гіркотою тяжкої поразки,
цей час приніс українцям і певні здобутки:
значно зросла, особливо на Східній Україні, національна свідомість, яка поширилися
на всі верстви суспільства України. Український народ здобув упевненість у власних
силах, сформував почуття поваги до себе,
самоцінності тощо [2, с. 93].
Висновки
Підсумовуючи вищенаведене, резюмуємо,
що отримання юридичної освіти українськими студентами, безперечно, є історико-правовим досягненням у формуванні юридичної
(правничої) освіти у 1917–1921 рр. Історичний досвід діяльності Центральної Ради,
П. Скоропадського та Директорії у процесі
формування юридичної (правничої) освіти
має як теоретичне, так і практичне значення.
Здійснюючи аналіз досліджуваного питання,
слід зазначити як позитивний досвід процесу
українізації вищої школи, підготовки національно свідомих фахівців у правничій сфері,
праці професорсько-викладацького складу,
які активно брали участь у формуванні української інтелігенції, так і допущені помилки,
а саме невирішеність таких питань, як недостатність викладацьких кадрів, відсутність
матеріально-технічної бази, недосконалість
навчального процесу та науково-дослідної
діяльності та, врешті-решт, поразка україн-
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ської революції 1917-1921 рр., що негативно
позначилася на долі українських університетів, які нова влада скасувала.
Отже, розвиток правничої освіти в роки
національно-демократичної революції є
невід’ємною частиною українського державо- та правотворення, складником розвитку
національного освітнього процесу, адже за
досить короткий час була спроба реформувати вищу освіту. З великими проблемами та
перепонами були створені кафедри українознавства в усіх університетах, виникла мережа правничих факультетів при українських
народних університетах, а пізніше – при
українських державних, що стало фундаментом для подальшого розвитку.
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В статье проводится анализ процесса развития юридического (правового) образования в период
освободительной борьбы 1917-1921 гг. Указано, что исторический опыт деятельности Центральной
Рады, П. Скоропадского и Директории в процессе формирования юридического (правового) образования имеет как теоретическое, так практическое значение.
Ключевые слова: юридическое (правовое) образование, Украинская Народная Республика,
Центральная Рада, Директория, Украинская революция.

The article deals with the analysis of legal education’s development during the period of the liberation
struggles (1917-1921). It is noted that the historical experience of the Central Rada, P. Skoropadsky and the
Directory activities in the process of legal education formation has both theoretical and practical significance.
Key words: legal education, Ukrainian People’s Republic, Central Rada, Directory, Ukrainian Revolution.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
ПРОБАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
У статті схарактеризовано концептуальні засади пробації в європейських країнах. Ними є досудова пробація з підготовкою досудової доповіді як: форми досудової допомоги обвинуваченому та стимулу
до самовиправлення; функції інформування суду з метою об’єктивного й обґрунтованого прийняття
судового рішення у кримінальному провадженні; функції гуманного поміркованого з точки зору застосування державного примусу аналога кримінального покарання. Визначено основне завдання пробації –
допомогти злочинцеві повернутися до нормального життя в суспільстві. Обґрунтовано, що досудова
пробація за кордоном виконує різні соціальні, правоохоронні, судові і кримінально-виконавчі функції
щодо злочинців, які скоїли нетяжкі злочини, та тих, що не мають кримінального досвіду.
Ключові слова: пробація, досудова пробація, зміст пробації, соціальний нагляд за злочинцями.

Постановка
проблеми.
Важливість
запровадження інституту пробації у європейських країнах визнана ще з 20-х років ХІХ
століття. У міжнародній практиці покарання
у виді позбавлення волі застосовується до
злочинців, виправлення яких неможливе без
ізоляції від суспільства. Одним із найменш
досліджених видів пробації, що викликає
багато дискусій науковців про його застосування, є досудова пробація [2. с. 118]. Проблема, на нашу думку, полягає також у тому,
що пробація сприймається як новий міжнародний або європейський стандарт, який
нібито можна легко пристосувати до особливостей національного законодавства. Проте
не слід забувати: пробація – це, передусім, не
стандарт, а традиція, на чию трансформацію
вплинули безліч різноманітних чинників.
Аналіз досліджень і публікацій. З початку ХХ століття процес пробації був відомий
тільки вузькому колу практиків-правознавців у європейських країнах та США. Лише на
початку 2000-х років в Україні розгортаються дослідження історії, суті, змісту феномену пробації та його правового й соціального
значення в працях Ю.О. Кудіної, Д.В. Ягунова. Проблема пробації найдетальніше розглянута в роботах українських дослідників
Д.В. Ягунова, зокрема в роботі «Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура» [3], і відповідних
статтях Ю.О. Кудіної. Порівняльний аналіз
представлений у згаданих працях зарубіжних
науковців Е. McLaughlin, J. Muncie (2002),
P. Raynor, M. Vanstone (2002), C. Griffiths,
S. Verdun-Jones (1989), хоча у недостатньо
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систематизованій формі, бо це вимагає окремого дослідження цілої групи науковців-правознавців. Проблеми пробації у юридичних
аспектах представлені в роботах англійського правознавця G. Huges (2002). Його праці
розкривають різноманітніші питання змісту
та сутності пробації в Англії та Уельсі.
Науковці зазначають, що сьогодні є велика кількість проблем, які мають адаптувати
обґрунтовану в зарубіжних країнах систему
пробації до українських реалій, у тому числі
підготовка та реалізація досудової доповіді
для подачі в судові органи.
Мета статті – схарактеризувати концептуальні засади пробаційної діяльності в європейських країнах.
Виклад основного матеріалу. Науковці та правники стверджують, що в європейських країнах основною функцією досудової
пробації є складання досудової доповіді для
подачі в судові органи. Судова доповідь є
інструментом для винесення об’єктивного
й обґрунтованого вироку у справі. Доцільність та необхідність підготовки досудової
доповіді з метою надання допомоги судовим
органом у визначенні потреби порушення
кримінальної справи або встановлення відповідних санкцій зазначається в Європейських правилах пробації [10]. Для нашого
дослідження важливо констатувати, що
назви доповідей у європейських країнах
різняться: досудовий звіт (Данія, ФРН),
звіт про винесення вироку (Іспанія, Естонія, Англія та Уельс, Ірландія, Латвія, Словаччина), оціночний звіт (Румунія), звіт
© О. Єфремова, 2019
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з проведення соціального розслідування
(Болгарія, Фінляндія, Франція, Угорщина,
Швеція) [2, с. 119; 7]. Маємо зазначити, що в
Італії, Іспанії, Литві служба пробації залучається тільки після постановлення рішення у
справі суддею, а тому в її обов’язки не входить
підготовка досудової доповіді та будь-який
контакт із правопорушником під час досудового слідства та судового розгляду справи [7].
Розглянемо деякі аспекти служби пробації в різних країнах.
У Швейцарії робота служби пробації від
імені досудових клієнтів щодо здійснення
функції досудової пробації може бути розпочата, як тільки особа буде затримана. Перше
завдання – це допомогти особам, які потрапляють у взаємодію з правоохоронними та судовими органами, подолання першого досвіду
позбавлення волі та першочергова характеристика особи, яка вчинила злочин. У деяких
кантонах цей тип втручання був уведений з
урахуванням запобігання самогубству.
В Іспанії, органи пробації не беруть участі в роботі з особою, яка вчинила злочин на
досудовому етапі. Вони лише контролюють
додержання прав особи, яка перебуває під
вартою, та виступають гарантами, що особа
не постраждає від наслідків перебування в
місцях позбавлення волі. Також слід відзначити, що органи пробації не відіграють жодної ролі в процесі судочинства, оскільки, як
правило, не складають звіту або презентації
для органів судової влади.
У державах з однорідною системою виконання покарань, таких як Франція, Данія,
ФРН, Швеція, Угорщина, пробації відводиться схожа роль.
Досудова пробація за кордоном виконує
різні соціальні, правоохоронні, судові і кримінально-виконавчі функції стосовно певних
категорій осіб, переважно таких, що не мають
суттєвого кримінального досвіду та глибокої
особистісної кримінальної деформації. Для
нашого дослідження важливо вказати на деякі функції досудової пробації у різних країнах: 1) функцію інформування суду з метою
об’єктивного й обґрунтованого прийняття
судового рішення у кримінальному провадженні; 2) функцію гуманного поміркованого з точки зору застосування державного
примусу аналога кримінального-покарання;
3) як форма досудової допомоги обвинуваченому, стимул до самовиправлення, корекції
власної поведінки, виключення суїциду.
Можемо стверджувати, що в 1960-ті роки
істотно змінилися концептуальні засади пробаційної діяльності. Служби пробації (як
й інші виправні агенції) почали поступово
переходити від «медичної» реабілітації до
ресоціалізації. Ідея пробації за своєю суттю

виявилася дуже привабливою, але такою,
що надзвичайно важко реалізується на
практиці. Дослідження, проведені в Англії
та взяті за основу британським Home Office
(the IMPACT Study, «Intensive Matched
Probation and After-Care Treatment»), продемонстрували: рівень рецидивізму повною
мірою не залежить від рівня соціального та
психологічного супроводу правопорушників.
Дослідження довели, що пробація має успіх
переважно в разі її застосування до людей з
певними соціальними чи психологічними
проблемами або до осіб, котрі перебувають
у стресових ситуаціях, тобто до тих, кого в
жодному разі не можна вважати злочинцями
в справжньому розумінні цього слова. Згадані обставини вплинули на подальші висновки щодо обмежених можливостей співпраці
офіцера пробації та правопорушника [8].
Служба пробації складає по відношенню
до особи, яка вчинила злочин, індивідуальну
програму надання соціально-правової допомоги і забезпечує її реалізацію. За результатами реалізації зазначеної програми, а також
на підставі відомостей, отриманих у процесі
складання індивідуальної програми, служба
пробації складає досудову доповідь щодо особи ще до початку судового розгляду [1, с. 59].
Висновки
Підсумовуючи, маємо констатувати, що концептуальними засадами пробаційної діяльності
в європейських країнах є досудова пробація з
підготовкою досудової доповіді як: 1) форми
досудової допомоги обвинуваченому та стимулу до самовиправлення; 2) функції інформування суду з метою об’єктивного й обґрунтованого
прийняття судового рішення у кримінальному
провадженні; 3) функції гуманного, поміркованого з точки зору застосування державного примусу аналога кримінального покарання.
Подальшими розвідками з дослідження
проблеми пробації в європейських країнах
вважаємо більш ретельне вивчення соціальних і правових функцій офіцерів пробації.
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В статье охарактеризованы концептуальные основы пробации в европейских странах. Ими
являются досудебная пробация с подготовкой досудебного доклада как: формы досудебной помощи
обвиняемому и стимула к самоисправлению; функции информирования суда с целью объективного и
обоснованного принятия судебного решения в уголовном производстве; функции гуманного, умеренного с точки зрения применения государственного принуждения аналога криминального наказания.
Определена основная задача пробации – помочь преступнику вернуться к нормальной жизни в обществе. Обосновано, что досудебная пробация за рубежом выполняет различные социальные, правоохранительные, судебные и уголовно-исполнительные функции в отношении преступников, совершивших нетяжкие преступления и не имеющих криминального опыта.
Ключевые слова: пробация, досудебная пробация, содержание пробации, социальный надзор за преступниками.

The article describes the conceptual framework of probation in European countries. They are pre-trial
probation with the preparation of a pre-trial report: forms of pre-trial assistance to the accused and an incentive for self-correction; the functions of informing the court in order to objectively and reasonably make a
court decision in criminal proceedings; functions of the humane moderate in terms of the use of state coercion
analogue of criminal punishment. The main task of probation is defined - to help the criminal to return to
normal life in society. It has been substantiated that pre-trial probation abroad performs various social, law
enforcement, judicial and criminal executive functions in relation to criminals who have committed minor
crimes and who do not have criminal experience.
Key words: probation, pre-trial probation, content of probation, social supervision of criminals.
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ПРАВОВІ ЗАБОРОНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ,
ЇХ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПОНЯТТЯМИ «ДЕРОГАЦІЯ»,
«АБРОГАЦІЯ», «НУЛІФІКАЦІЯ»
Стаття присвячена дослідженню та аналізу понять «дерогація», «аболіція», «аброгація», «нуліфікація», а також зв’язку цих понять із правовими заборонами та правовими обмеженнями, які
застосовуються у регулюванні суспільних відносин незалежно від складу суб’єктів. Об’єктом дослідження цієї статі є основні засоби, які застосовуються і включаються у спектр засобів вищезазначених понять.
Ключові слова: дерогація, аболіція, аброгація, нуліфікація, правові заборони, правові обмеження,
права, органи державної влади, суб’єкт правовідносин, правовідносини.

Постановка проблеми. Правові заборони та правові обмеження мають широкий спектр інструментів, завдяки яким такі
правові методи впливу здійснюють безпосереднє регулювання суспільних відносин,
що виникають на різних рівнях та у різних
сферах суспільного життя. Заборонних норм
у законодавстві сучасних держав є дуже
велика кількість, позаяк саме завдяки ним
забезпечується стабільність громадянського
суспільства та діяльності державного апарату. Єдине застереження полягає у тому, що
кількість правових заборон має відповідати
кількості дозволів, тобто забезпечена правова рівновага та забезпечені основні принципи демократії. Отже, правові заборони (або
обмеження) виражаються та реалізуються не
тільки через формулювання «заборонено»,
«обмежено», «не дозволено», але виражаються і через «звичайні» права (наприклад,
право на життя породжує заборону на вбивство; право на рівноправність перед законом
породжує заборону на дискримінацію або
несправедливе ставлення і так далі). Саме
через реалізацію прав (умов реалізації права)
вважаю за доцільне розкрити такі малодосліджені, але цікаві поняття, як дерогація, аболіція, аброгація, нуліфікація, та дослідити їх
зв’язок із правовими заборонами (обмеженнями).
Дослідження правових заборон та обмежень через взаємодію із поняттями дерогація, аболіція та нуліфікація ще у правовій
літературі не здійснювалося. А таке дослідження дасть змогу по-новому поглянути
на ефективність застосування правових
заборон та правових обмежень у сучасному
законодавстві, а також дасть змогу виділити
© О. Платоненко, 2019

взаємозв’язок цих понять із забезпеченням
правової системи та держави у цілому.
Метою статті є визначення місця правових заборон та правових обмежень під час
застосування правових засобів, які входять
у сферу понять дерогація (часткове обмеження), аболіція (повне обмеження, заборона) та нуліфікація (скасування, відміна).
Виклад основного матеріалу. Отже, для
того щоб повноцінно розглянути поняття
дерогація, нуліфікація та аброгація, доцільно обрати шлях їх подання, і, на мою думку,
необхідно розкривати від загального до конкретного. У цьому разі від повної заборони
до часткової. Прикладом застосування повної
заборони або відмови є поняття «аброгація».
Якщо вірити відкритим інформаційним ресурсам, то «аболіція» та «аброгація» є тотожними
поняттями. Аброгація (аболіція) – це скасування або зміна застарілого закону (договору,
угоди) [1]. Аболіція або аброгація – юридичний термін, запозичений із римського права
і має кілька значень: 1) скасування закону,
рішення; 2) скасування посади або відмова
від неї; 3) припинення кримінальної справи
[2]. Фактично таке саме поняття надане і ще
одним автором: аболіція (лат. abolitio – знищення, скасування): 1) скасування закону,
рішення; 2) скасування посади або відмова від
неї; 3) припинення кримінальної справи на
стадії, коли вина ще юридично не встановлена (поряд із помилуванням), як правило, право аболіції відноситься до компетенції глави
держави; 4) офіційне спростування наклепу –
відновлення честі [3].
Враховуючи те, що і аброгація, і аболіція є поняттями, що містять у собі «відмі-

231

3/2019
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ну», «скасування» від виконання певного
зобов’язання або договору, доцільно все ж
таки їх об’єднати у єдине, тотожне поняття.
Натепер ці поняття розглядаються лише у
міжнародному праві та приймають форму
дерогації, але про це згодом. Необхідно розглянути історію появи та значення цих юридичних термінів. Отже, аболіція (аброгація),
тобто скасування, припинення, знищення,
особливо дії кримінального суду, була відома ще у римському праві, яке розрізняло три
їх види:
– abolitio generalis sive publica, тобто
звільнення засуджених у певних злочинах з
приводу якоїсь радісної події (свята) або під
час суспільного лиха;
– abolito ex lege, тобто скасування суддею звинувачення внаслідок прохання обвинуваченого, поданого з нагоди формальної
помилки, допущеної в обвинувальному акті;
– abolitio privata, тобто можливість
(дозвіл) відмови з боку приватного обвинувача.
Згодом стали розрізняти abolitio specialis
(знищення дії кримінального суду) і abolitio
generalis (просто abolitio) у сенсі амністії.
Презюмуючи вищезазначене, можна зробити короткий висновок, що це поняття під час
його появи застосовувалося фактично у кримінальній сфері та регулювало чіткі випадки
його застосування. Із часом розвитку права
аболіція (аброгація) розумілася як право,
яке дарується государем (правителем), коли
дія або факт винності ще юридично не встановлений, але при тому вона суттєво відрізняється від помилування, за якого судом
уже визначено відоме покарання. Правитель
скрізь має право на аболіцію, якщо тільки
воно не обмежується «з особливою повагою», наприклад, у конституційних державах
государ (керівник держави) не може скасувати за допомогою аболіції постановленого
(прийнятого) у законному порядку рішення
суду про застосування кримінального покарання до міністрів або посадових осіб. На
підставі новітніх конституцій аболіція після
відкриття кримінального судочинства має
бути дарована або після отримання мотивованого рішення верховного суду (Брауншвейг), або за поданням міністерства юстиції (Вюртемберг), або (як у Пруссії) тільки
за сприяння сейму, вираженого у вигляді
окремого закону, або ж вона (як у Баварії)
зовсім заборонена. На аболіцію до відкриття кримінального судочинства це правило
не поширюється; але у випадках порушення
конституції вона забороняється у повному
обсязі. Обидва види аболіції допускаються
за австрійського кримінального уложення
23 травня 1873 року і конституції князівства
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Вальдек, а також надається президентові
Сполучених Штатів щодо всіх злочинів та
проступків, спрямованих проти країни, за
винятком імпічменту. Коли государ (керівник держави) користується своїм правом
аболіції, то майнові позови третіх осіб цим
не знищуються. У деяких конституціях
категорично встановлено, що наслідки, які
виникнуть у результаті злочинів, які були
вчинені державними службовцями на їхніх
посадах та під час здійснення покладених
на них обов’язків, то такі злочини не можуть
бути відмінені (тобто пряма заборона застосування аболіції). В історичному відношенні заслуговують згадки “Lettres d’abolition”,
або листування, що відбувалося у 1413 році
між Арманьяками і Бургиньонами [4]. Дуже
цікавим джерелом для дослідження та гарними прикладами застосування дерогації та
аболіції є “Lettres d’abolition” (або «Листи
правосуддя»).
Ці листи були одним із привілеїв у формі
справедливості, яку отримує король Франції перед державним режимом. Ці листи
беруть правовий початок із римського права
та використовуються у канонічному праві.
Вони часто дозволяли суверенно змінювати правило виконання вироку. Кримінальне
розпорядження 1670 року містить у своїй
назві 16 «Листів про скасування, прощення,
діяння на право, нагадування про заборону
або галерею, пом’якшення покарання, реабілітацію і перегляд суду». Наприклад:
– Листи скасування – це ті, які цар дає
злочинцю і завдяки яким король скасовує
покарання, за яке відповідальний винний
злочинець. Але є умова, яка чітко вказує на
неможливість застосування такого листа
(стаття 4 розділу 16), «що жодного листа про
скасування не дозволяється у разі поєдинку,
вбивства, насильницького викрадення або
надмірної дії проти магістратів або судових
службовців, а також не можуть бути видані
такі листи головним винним у цих справах
незалежно від того, хто допомагав основному
злочинцю».
– Листи щодо вироку – винесення вироків призводить до того, що вирок засудженого змінюється на більш м’який вирок, якщо
не передбачено іншого порядку.
– Листи ремісії – під листом ремісії розуміється порядок, коли король дарує прощення обвинуваченому за свої дії, відновлює
його «добре ім’я» і його власність. Таким
чином, лист ремісії припиняє правосуддя.
Проте інтереси іншої сторони зберігаються.
Отже, аболіція – більш поширений
правовий інструмент кримінальної сфери, оскільки завдяки йому надають певні
засоби, які у дозволених умовах можуть
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скасувати покарання або його замінити. Це
свідчить про прямий зв’язок цього поняття
із застосуванням правових заборон, оскільки основна їх кількість і затверджена саме у
кримінальному законодавстві. До сучасних
прикладів аболіції, на мою думку, можна віднести положення кримінально-процесуального законодавства: 1) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності
за одне і те саме правопорушення: ніхто не
може бути двічі обвинуваченим або покараним за кримінальне правопорушення, за
яким він був виправданий або засуджений
на підставі вироку суду, що набрав законної
сили; кримінальне провадження підлягає
негайному закриттю, якщо стане відомо, що
по тому самому обвинуваченню існує вирок
суду, який набрав законної сили; 2) відмова
від підтримання державного обвинувачення:
якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що пред’явлене особі
обвинувачення не підтверджується, він має
відмовитися від підтримання державного
обвинувачення і викласти мотиви відмови
у своїй постанові, яка долучається до матеріалів кримінального провадження. Копія
постанови надається обвинуваченому, його
захиснику, потерпілому, його представнику
та законним представникам, а також представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження [5].
Ще одним прикладом аболіції у сучасному українському законодавстві є процедури
помилування та амністії. В Україні ці процедури визначені відповідно до статті 106 Конституції України та ст. 87 Кримінального
кодексу України. Є цілий акт, який визначає та впорядковує процедуру помилування,
і це – «Положення про порядок здійснення
помилування», що є актом глави держави,
який полягає у заміні покарання або невідбутої її частини більш м’яким покаранням,
повному або частковому звільненню від
відбування покарання, або заміні довічного
позбавлення волі на позбавлення волі строком на 25 років або більше.
Клопотати про помилування має право
особа, яка засуджена та/або відбуває покарання в Україні одразу після набрання вироком законної сили; засуджена до довічного
позбавлення волі – після відбуття у колонії
двадцяти років [6]. Клопотання про помилування подається засудженим до адміністрації установи відбування покарання, яка
його реєструє та протягом п’ятнадцяти діб
надсилає до Адміністрації Президента разом
із копіями вироку, постанови суду, характеристикою особи та іншими документами,
що мають істотне значення для визначення
можливості застосування помилування. Під-

готовку матеріалів до розгляду клопотання
здійснює Управління з питань помилування Адміністрації Президента України. Від
амністії помилування відрізняється тим, що
стосується індивідуально визначеної особи,
а не групи осіб, можливістю скасувати судимість, є актом Президента України, а також
тим, що можливість застосування помилування не залежить від тяжкості вини, хоча це
враховується у визначенні доцільності помилування [7].
З огляду на наведені приклади можна
зробити висновок, що і на сучасному етапі
розвитку положення аболіції широко використовуються у чинному законодавстві та
тісно пов’язані із положеннями правових
заборон. Оскільки саме через порушення
правової заборони (зокрема, права особи),
наступають умови для її (аболіції) застосування.
Доцільно коротко зазначити про поняття
нуліфікації. Отже, нуліфікація – це позбавлення документів юридичної сили; визнання
їх недійсними [8]. Фактично нуліфікація –
це заборона застосування та користування
тим чи іншим нормативно-правовим актом,
дія якого скасовується повністю. Сучасним
прикладом застосування нуліфікації є Закон
України «Про припинення дії Договору про
дружбу, співробітництво і партнерство між
Україною і Російською Федерацією», який
затверджує: «Припинення дії Договору про
дружбу, співробітництво і партнерство між
Україною і Російською Федерацією звільняє Україну від будь-якого зобов’язання
щодо його виконання і не впливає на права,
зобов’язання чи правове становище України,
що виникли в результаті виконання зазначеного Договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про
право міжнародних договорів» [9].
І останнім поняттям, яке теж тісно
пов’язується із правовими заборонами, є
поняття дерогація. Дерогація – це (з англійської “Derogation”) ситуація, за якої закон,
постанова або рішення скасовується частково. Є юридичним терміном, що означає
часткове анулювання певного закону (обмеження у застосуванні). Використовується
як у цивільному, так і в канонічному праві. В актах, які стосуються законодавства
Європейського Союзу, термін «дерогація»
використовується у тих випадках, коли
держава-член затримала реалізацію елементів законодавства ЄС у їх власній правовій
системі, враховуючи те, що для цього є узгоджені терміни. Або, коли держава-член вирішує не застосовувати особливе положення
певної угоди чи закону в таких випадках,
як надзвичайні ситуації та форс-мажорні
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обставини [10]. У спеціальному значенні
(у техніці законотворчості) термін «дерогація» використовується для позначення часткового скасування (обмеження) закону (скасування тільки частини закону і внесення до
нього нових положень замість скасованих
іменуються суброгацією) [11].
Право держави на дерогацію затверджене у міжнародному праві, а саме статтею 15
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка чітко зазначає, що:
«під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка
Висока Договірна Сторона може вживати
заходів, що відступають від її зобов’язань
за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за
умови, що такі заходи не суперечать іншим
її зобов’язанням згідно з міжнародним правом» [12]. Тобто це положення є особливим
для застосування та дослідження, оскільки
певною мірою може бути використане владою держави для забезпечення власної вигоди та забезпечення закріплення (утримання)
державної влади у своїх руках. Неконтрольоване застосування права на дерогацію може
бути причиною прийняття низки правових
заборон, правових обмежень, а також звичайного недотримання прав громадян, що
призведе до зміни політичного режиму та
повалення демократії. На жаль, у сучасній
ситуації, яка скалася у нашій країні, ми маємо приклад нормативного акта, який фактично підтверджує використання права на
дерогацію. Прикладом є такі положення: у
зв’язку з анексією та тимчасовою окупацією
Російською Федерацією невіддільної частини території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійсненої
внаслідок збройної агресії проти України,
повну відповідальність за дотримання прав
людини і виконання відповідних міжнародних договорів на анексованій та тимчасово
окупованій території України несе Російська
Федерація; триваюча збройна агресія Російської Федерації проти України, яка супроводжується скоєнням воєнних злочинів і
злочинів проти людяності як регулярними
Збройними силами Російської Федерації,
так і незаконними збройними формуваннями, керованими, контрольованими і фінансованими Російською Федерацією, становить
суспільну небезпеку, яка загрожує життю
нації в розумінні пункту 1 статті 4 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, пункту 1 статті 15 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод; з метою забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави в умовах
збройної агресії Російської Федерації Верхо-
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вна Рада України, Кабінет Міністрів України та інші органи державної влади вимушені
приймати рішення, які становлять певний
відступ від зобов’язань України за Міжнародним пактом про громадянські і політичні
права та Конвенцією про захист прав людини
і основоположних свобод [13].
Отже, Україна (як державна влада) з
метою захисту державності та прав і свобод
громадян змушена була прийняти такий нормативний акт, використати право на дерогацію задля забезпечення існування правового
режими у країні. І такого «формату» документ доказує, що Україна не тільки на папері,
але і фактично є демократичною державою
та не використовує засоби, які б могли спричинити узурпацію влади.
Висновки
Дослідження положень дерогації, аболіції, нуліфікації дає змогу більш широко
поглянути на застосування правових заборон
та обмежень, дає змогу прослідкувати певні
специфічні зв’язки цих положень із сучасним правом, зокрема із засобами забезпечення прав та свобод громадянина, які насамперед реалізується через захист, а захист через
заборону їх порушення. Не потрібно забувати про те, що закріплення права завжди тягне за собою заборону його порушення, отже,
тягне за собою юридичні наслідки. Розуміння вищезазначених понять як винятків із
загального правила дає змогу інакше поглянути на правові заборони, застосування яких
теж може бути обмежене. Таке поняття, як
дерогація, дає змогу побачити, з одного боку,
звичайне часткове скасування певної норми,
а з іншого боку, умови, завдяки яким правова
заборона порушення певного правила переходить у законну площину.
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Статья посвящена исследованию и анализу понятий «дерогация», «аболиция», «аброгация»,
«нулификация», а также связи этих понятий с правовыми запретами и правовыми ограничениями,
которые применяются при регулировании общественных отношений независимо от состава субъектов. Объектом исследования данной статьи являются основные средства, которые применяются и
включаются в спектр средств вышеупомянутых понятий.
Ключевые слова: дерогация, аболиция, аброгация, нулификация, правовые запреты, правовые ограничения, права, органы государственной власти, субъект правоотношений, правоотношения.

The article is devoted to the research and analysis of the concepts of derogation, abolition, abrogation,
nullification, as well as the connection of these concepts with legal prohibitions and legal restrictions that are
used in the regulation of social relations regardless of the composition of subjects. The object of the study is
this assets that are used and included in the range of means of the above concepts.
Key words: derogation, abolition, abrogation, nullification, legal prohibitions, legal restrictions, rights,
public authorities, subject of legal relations, legal relations.
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СУТНІСТЬ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАХОДІВ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Стаття присвячена аналізу сутності та правової природи заходів адміністративної відповідальності. Висвітлені актуальні підходи провідних науковців щодо визначення поняття «адміністративна відповідальність». Запропоновано визначення поняття «заходи адміністративної відповідальності». Визначені характерні особливості та місце заходів в інституті адміністративної
відповідальності.
Ключові слова: адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, заходи адміністративної відповідальності, адміністративний примус, адміністративне стягнення, заходи впливу для
неповнолітніх.

Постановка проблеми. Щороку в межах нашої держави вчиняється значна кількість правопорушень, велика частка з яких –
адміністративні правопорушення. Одним із
найбільш дієвих правових інструментів у
боротьбі з наймасовішими протиправними
діяннями є адміністративна відповідальність
та її заходи, що є чи не найбільш застосовуваними і відіграють неабияку роль у регулюванні суспільних відносин.
Вагоме значення адміністративної відповідальності пояснюється насамперед тим,
що адміністративні правопорушення – одні
з найпоширеніших серед усіх видів правопорушень. І хоча суспільна небезпека (шкідливість) кожного окремого адміністративного
правопорушення є невеликою, але загальна
сумарна кількість адміністративних правопорушень становить значну загрозу для держави і суспільства та потребує адекватного
реагування. Адміністративна відповідальність також виконує важливу профілактичну
роль [13, с. 73].
Зважаючи на те, що адміністративна відповідальність та її заходи виступають важливим засобом охорони громадського порядку, з’ясування сутності та правової природи
заходів адміністративної відповідальності є
досить актуальним питанням натепер і потребує комплексного підходу. А тому дослідження його в загальнотеоретичній площині дасть змогу з’ясувати поняття заходів
адміністративної відповідальності, їх місце в
інституті адміністративної відповідальності,
мету застосування, характерні особливості,
за якими такі заходи відрізняються від інших
видів адміністративно-правових санкцій.
Аналіз останніх досліджень. У своїх
наукових працях питання адміністративної відповідальності та її заходів, що засто-
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совуються до правопорушників, досліджувала низка науковців, з-поміж яких
слід назвати В. Авер’янова, О. Бандурку,
В. Білоуса, І. Бородіна, Н. Бортник, В. Грохольського, Є. Додіна, Т. Коломоєць, В. Колпакова, Т. Кравцову, О. Кузьменко, О. Остапенка, О. Рябченко, М. Тищенка, В. Шамрая,
В. Шкарупу та інших. Проте і досі лишається
багато дискусійних питань, котрі потребують
вирішення.
Мета статті. Тому на основі аналізу поглядів учених, теоретико-правових засад та
положень чинного законодавства розкриємо зміст та сутність заходів адміністративної відповідальності, що застосовуються
під час розгляду справ про адміністративні
правопорушення.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж
перейти до розгляду заходів адміністративної відповідальності, варто відзначити, що
чинне законодавство нині не містить чіткого
визначення поняття «адміністративна відповідальність». Так, чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення
(далі – КУпАП) містить розділ 2 під назвою
«Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність», де у статті
9 сформульовано визначення адміністративного правопорушення, а щодо адміністративної відповідальності законодавець
обмежився зазначенням того, що її мірою є
адміністративне стягнення (стаття 23 «Мета
адміністративного стягнення») [1].
У теорії адміністративного права визначенню поняття і сутності адміністративної
відповідальності присвячено багато наукових праць різного роду та історичного періоду. Тому проаналізуємо декілька думок з
цього приводу.
© В. Романюк, 2019

3/2019
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Так, Т. Коломоєць зазначає, що «адміністративна відповідальність – це різновид
правової відповідальності, специфічна форма негативного реагування з боку держави в
особі її компетентних органів на відповідну
категорію протиправних проявів (насамперед адміністративних проступків), згідно з
якою особи, що скоїли ці правопорушення,
мають дати відповідь перед уповноваженим
державним органом за свої неправомірні дії
і понести за це адміністративні стягнення в
установлених законом формах і порядку»
[4, с. 17].
На думку В. Авер’янова, адміністративна відповідальність є різновидом юридичної
відповідальності, що являє собою сукупність
адміністративних правовідносин, які виникають у зв’язку із застосуванням уповноваженими органами (посадовими особами) до
осіб, що вчинили адміністративний проступок, передбачених нормами адміністративного права особливих санкцій – адміністративних стягнень [2, с. 430]. Зауважимо, що
такий підхід до розуміння адміністративної
відповідальності є досить поширеним.
А. Комзюк сформулював визначення
адміністративної відповідальності як застосування до осіб, які вчинили адміністративні проступки, адміністративних стягнень,
що тягнуть для цих осіб обтяжливі наслідки
майнового, морального, особистісного чи
іншого характеру і накладаються уповноваженими на те органами чи посадовими особами на підставах і у порядку, встановлених
нормами адміністративного права [3, с. 6].
Є. Додін встановлює адміністративну відповідальність як визначення обмежень майнових, а також особистих благ та інтересів
за здійснення адміністративних правопорушень [8, с. 73].
І. Гриценко зазначає, що «адміністративна відповідальність як різновид правової відповідальності – це специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі її
компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів (передусім адміністративних проступків), згідно з якою особи, які скоїли правопорушення, мають дати
відповідь перед повноважними державними
органами за свої неправомірні дії та понести
за це адміністративні стягнення у встановленому законом порядку» [7, с. 47].
С. Стеценко вважає, що адміністративна
відповідальність – це різновид юридичної
відповідальності, що полягає в застосуванні
до осіб, які вчинили адміністративні проступки, особливих санкцій – адміністративних стягнень [12, с. 375].
Таким чином, думки вчених з приводу
тлумачення поняття «адміністративна відпо-

відальність» розділилися. Одні визначають
її як різновид юридичної (правової) відповідальності, інші – як певну сукупність правовідносин, що виникає внаслідок порушення
законодавства, треті – як захід державного
примусу (стягнення), ще інші – як ефективний засіб запобігання правопорушень та
забезпечення правопорядку. Ці думки є правильними і взаємодоповнюючими одна одну.
Але складається враження, що всі наведені
визначення нагадують спробу дослідити ціле
за його окремими проявами.
Саме тому, узагальнюючи цю категорію,
адміністративну відповідальність можна
визначити як вид юридичної відповідальності, що настає за вчинення адміністративного
правопорушення винним деліктоздатним
суб’єктом і виявляється у формі застосування уповноваженими на те органами адміністративних стягнень і заходів впливу, що
тягнуть для правопорушника несприятливі
обмеження особистого чи майнового характеру.
Необхідно коротко зупинитись на співвідношенні таких категорій, як заходи адміністративної відповідальності та заходи
адміністративного примусу. Як зазначає
І. Городецька, поняття «адміністративний
примус» значно ширше за поняття «адміністративна відповідальність», тобто остання
є частиною першої. Заходи адміністративного примусу встановлюються, змінюються,
скасовуються актом управління залежно від
потреби. Немає єдиного акта, який би містив
перелік примусових заходів. Заходи адміністративного примусу застосовуються великою кількістю суб'єктів. Право накладання
адміністративних стягнень мають понад
40 суб'єктів [6, с. 119]. Ми поділяємо думку
автора і вважаємо, що заходи адміністративної відповідальності є різновидом заходів
адміністративного примусу, що застосовуються до осіб, які вчиняють адміністративні
правопорушення, а тому це аж ніяк не тотожні поняття.
Щодо заходів адміністративної відповідальності, то в узагальненому виді їх можна визначити як передбачені законом засоби впливу на поведінку особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, пов’язані
з обмеженням найбільш значущих для людини прав і свобод особистого чи майнового
характеру та спрямовані на досягнення соціально корисних цілей і результатів.
Відповідно до статті 23 КУпАП мірою
відповідальності, що застосовується з метою
виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання
законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових пра-
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вопорушень як самим правопорушником, так
і іншими особами, є адміністративне стягнення [1]. Саме адміністративні стягнення
належать до заходів адміністративної відповідальності.
На думку Р. Козюренко, заходи адміністративної відповідальності мають низку
відмінних ознак:
– перелік заходів адміністративної відповідальності встановлений КУпАП і є вичерпним;
– накладення та виконання заходів адміністративної відповідальності (адміністративних стягнень) передбачають для правопорушника строк погашення адміністративної
відповідальності. Так, ст. 39 КУпАП визначає, якщо особа, на яку накладено адміністративне стягнення, протягом року з дня
закінчення виконання стягнення не вчинила
нового адміністративного правопорушення,
то ця особа вважається такою, що не була
піддана адміністративному стягненню [1];
– заходи адміністративної відповідальності (адміністративні стягнення) не застосовуються в момент вчинення правопорушення, їх використовують завжди лише
після вчинення адміністративного правопорушення;
– заходи адміністративної відповідальності (адміністративні стягнення) накладаються у тому разі, коли адміністративним
правопорушенням
завдано
незворотної
(невідновної) шкоди. Заходи адміністративної відповідальності покликані компенсувати таку шкоду;
– заходи адміністративної відповідальності (адміністративні стягнення) накладаються уповноваженим органом (посадовою
особою), коли зібрані, закріплені й вивчені
всі докази у справі про адміністративне правопорушення, встановлена вина правопорушника [10, с. 95].
Вважаємо за доцільне уточнити інформацію про вичерпність переліку адміністративних стягнень у КУпАП. На нашу думку,
перелік адміністративних стягнень у КУпАП
не є вичерпним, про що свідчить частина 2
статті 24 КУпАП, де йдеться про те, що законами України може бути встановлено й інші
види адміністративних стягнень [1].
Щодо класифікації адміністративних
стягнень, то їх можна розділити за різними підставами. Окреслимо окремі з них.
Так, за видами санкцій, що застосовуються,
розрізняють: 1) попередження; 2) штраф;
3) штрафні бали; 4) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об’єктом адміністративного
правопорушення; 5) конфіскація: предмета,
який став знаряддям вчинення або безпосе-
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реднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
6) позбавлення спеціального права, наданого громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);
7) позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю; 8) громадські роботи; 9) виправні роботи; 10) суспільно корисні роботи; 11) адміністративний
арешт; 12) арешт з утриманням на гауптвахті;
13) адміністративне видворення за межі
України іноземців і осіб без громадянства.
Ще одним із критеріїв класифікації адміністративних стягнень є характер позбавлення, якого зазнає особа, притягнута до адміністративної відповідальності. Залежно від
цього можна виокремити:
– адміністративні стягнення особистісного характеру: попередження; штрафні бали; позбавлення спеціального права,
наданого громадянинові (права керування
транспортними засобами, права полювання);
позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю; громадські роботи; адміністративний арешт; арешт
з утриманням на гауптвахті; адміністративне
видворення за межі України іноземців і осіб
без громадянства;
– адміністративні стягнення майнового
характеру: штраф, оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; конфіскація: предмета, який
став знаряддям вчинення або безпосереднім
об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення
адміністративного правопорушення, виправні роботи.
Також адміністративні стягнення поділяються за порядком призначення на основні
та додаткові. Так, ст. 25 КУпАП визначає, що
оплатне вилучення, конфіскація предметів
та позбавлення права керування транспортними засобами можуть застосовуватися і
як основні, і як додаткові адміністративні
стягнення; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю – тільки як додаткові; інші адміністративні стягнення, зазначені в ч. 1 ст. 24 цього
Кодексу, можуть застосовуватися тільки як
основні [1].
Крім цього, досить важливим і спірним, на
нашу думку, є питання про те, чи обмежуються заходи адміністративної відповідальності
лише адміністративними стягненнями чи
все-таки до їх складу належать і інші заходи,
зокрема заходи впливу для неповнолітніх.
Ю. Ковальчук обґрунтовує тезу про те, що
заходи виховного впливу, які застосовуються
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до неповнолітніх, не є адміністративними
стягненнями. Це реакція держави на протиправну поведінку (адміністративний проступок) неповнолітнього, що має явне профілактично-виховне, цільове призначення,
спрямоване на запобігання правопорушенням, а самі заходи впливу – головне на формування у неповнолітніх високих моральних
якостей і посилення виховного впливу на
близьке оточення [9, с. 10].
Ми ж поділяємо думку В. Продаєвича
про те, що заходи впливу для неповнолітніх, передбачені статтею 241 КУпАП, це, як
і адміністративні стягнення, заходи адміністративної відповідальності. Їх поєднують
такі ознаки: а) основна ціль застосування – виховання (виправлення) порушника;
б) підставою їх застосування є вчинення
адміністративного проступку; в) застосовуються тільки стосовно деліктоздатної особи;
г) спільний процесуальний порядок їх застосування (накладається органами адміністративної юрисдикції у порядку провадження у
справах про адміністративні правопорушення). Але як два різні види заходів адміністративної відповідальності вони мають також
певні відмінності: а) застосування адміністративного стягнення тягне за собою виникнення стану, коли особа вважається такою,
що протягом року притягувалася до адміністративної відповідальності, застосування
ж заходів впливу для неповнолітніх таких
правових наслідків не породжує; б) елемент
кари більш притаманний адміністративним
стягненням, аніж заходам впливу для неповнолітніх; в) заходи впливу для неповнолітніх застосовуються лише як заміна адміністративних стягнень. Тому адміністративна
відповідальність полягає не тільки в застосуванні до правопорушників (фізичних і юридичних осіб) адміністративних стягнень, а й
у застосуванні до неповнолітніх (віком від
16 до 18 років) заходів впливу, що передбачені ст. 241 КУпАП [11, с. 195, с. 199]. Подібну
точку зору підтримує і А. Васильєв [5, с. 212].
Натомість треба наголосити, що заходи
адміністративної відповідальності застосовуються органом (посадовою особою), уповноваженим розглядати справу про адміністративне правопорушення, по суті, згідно із
загальними правилами призначення адміністративних стягнень і відповідно до особливих умов, передбачених законодавством про
адміністративні правопорушення [10, с. 98].
Висновки
Інститут адміністративної відповідальності та заходи адміністративної відповідальності
натепер є важливим регулятором суспільних
відносин, покликані забезпечувати та підтри-

мувати правопорядок, підвищувати правосвідомість та правову культуру громадян. Проте
у зв’язку з бурхливим розвитком сьогодення
та неможливістю подальшого реформування
адміністративного законодавства без чіткого
визначення його головних понять насамперед
на законодавчому рівні необхідно закріпити поняття «заходів адміністративної відповідальності», визначивши їх як: передбачені
законом засоби впливу на поведінку особи,
яка вчинила адміністративне правопорушення, пов’язані з обмеженням найбільш значущих для людини прав і свобод особистого чи
майнового характеру та спрямовані на досягнення соціально корисних цілей і результатів.
Оскільки Україна нині впевнено крокує у напрямку європейської інтеграції, що
передбачає вдосконалення національного
законодавства загалом, не буде винятком і
адміністративне законодавство, норми якого є одними з найбільш застосовуваних державою. Стрімкий розвиток правовідносин
натепер потребує певних змін і в заходах,
що їх забезпечують і, як наслідок, все це
вимагає динаміки правового інституту адміністративної відповідальності. Виникнення
нових правовідносин потребує їх відповідного забезпечення та захисту, зокрема й за
допомогою заходів адміністративної відповідальності, перелік яких нині визначений у
законодавстві, але однозначно не є остаточним, з огляду на динамічність правовідносин.
Проте саме у результаті застосування заходів
адміністративної відповідальності винний
суб’єкт зазнає обтяжливих матеріальних чи
моральних наслідків, що і справляє відповідний виховний вплив на правопорушника і
попередження вчинення ним подібних діянь
у майбутньому.
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Статья посвящена анализу сущности и правовой природы мер административной ответственности. Освещены актуальные подходы ведущих ученых относительно определения понятия «административная ответственность». Предложено определение понятия «меры административной
ответственности». Указаны характерные особенности и место мер в институте административной ответственности.
Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность, меры
административной ответственности, административное принуждение, административное взыскание,
меры воздействия для несовершеннолетних.

The article is devoted to the analysis of the essence and legal nature of the measures of administrative
liability. The actual approaches of leading scientists to the definition of “administrative responsibility” are
highlighted. The definition of “measures of administrative responsibility” is proposed. Characteristic features
and measures in the institute of administrative responsibility are outlined.
Key words: administrative offenses, administrative responsibility, measures of administrative
responsibility, administrative coercion, administrative penalty, measures of influence for minors.
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СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ
ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ
У статті аналізується національне законодавство, що включає норми, які стосуються статусу
державної мови і, відповідно, становлять інститут державної мови в Україні. Розглядається нормативний зміст інституту державної мови як цілісної юридичної категорії, уточнююється поняття
інституту державної мови в Україні.
Ключові слова: державна мова, інститут державної мови, мовні відносини, статус державної мови.

Постановка проблеми. Сучасні політико-правові процеси в Україні характеризуються динамічністю. Йдеться насамперед
про удосконалення наявних або утвердження
нових правових інститутів, розширення кола
суб’єктів правових відносин, оптимізацію
їхнього правового статусу. У процесі трансформації з політичної площини у правову
правові інститути знаходять своє логічне продовження у системі чинного законодавства
України, доповнюючи його систему. Державна мова як інститут конституційного права
посідає особливе місце у правовій системі
України. Першочерговим завданням норм
цього правового інституту поряд з гарантуванням мовних прав людини і громадянина є
утвердження суспільної злагоди і політичної
стабільності, зміцнення української державності та забезпечення єдності держави.
Стан дослідження. Окремі питання
інституту державної мови розглядали у своїх
працях Н. Артикуца, Д. Грицяк, О. Доценко, Ю. Зайцев, Р. Іванський, В. Курило,
В. Марковський, Г. Онуфрієнко, Ю. Прадід,
Л. Симоненко, А. Токарська, Г. Черненко,
О. Юрчук та ін.
Мета статті полягає в обґрунтуванні положення про державну мову як правовий
інститут через дослідження вітчизняного
законодавства щодо статусу державної
мови в Україні.
Виклад основного матеріалу. Інститути з’являються у суспільстві тоді, коли
люди в соціальних групах намагаються
спільно реалізовувати свої потреби. Під час
суспільної практики вони знаходять деякі
шаблони поведінки, прийнятні зразки, які
через оцінку та повторення поступово перетворюються на звички та стандартизовані
звичаї. Протягом деякого часу ці шаблони
(зразки) поведінки підтримуються суспіль© В. Шевченко, 2019

ною думкою, приймаються та узаконюються
[1, с. 39].
Як зазначав С. Алєксєєв, правовий
інститут – це первинний самостійний
структурний підрозділ галузі, перша та
найбільш важлива сходинка у формуванні галузі, де правові норми групуються не
випадково, а за їхнім юридичним змістом,
зумовленим змістом конкретних суспільних відносин. У результаті складається
струнка система пов’язаних між собою
внутрішнім змістом правових норм, що
забезпечують у процесі впливу права на
суспільні відносини досягнення бажаного результату. Правильним є твердження,
що правові норми не діють ізольовано, що
вони функціонують у межах того чи іншого
інституту [2, с. 214].
Інститут державної мови, будучи складовим елементом структури конституційного ладу, має власну внутрішню будову. Під
нею слід розуміти внутрішню будову цього
інституту, зміст якої визначається генетико-онтологічними, предметно-функціональними і структурними правовими зв’язками
між нормами і субінститутами конституційного і інших галузей права, об’єднаними в
межах вказаного інституту конституційного
права України. Тобто структура інституту
галузі конституційного права України – це
взаємозв’язок функціонально зумовлених і
структурно упорядкованих складових елементів цього інституту.
Основними елементами структури інститутів конституційного права України, включаючи інститут державної мови, є:
— нормативний зміст конкретного інституту конституційного права України як
цілісної юридичної категорії;
— принципи інституту конституційного
права України;
— функції інституту конституційного
права України;
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— конституційно-правовий статус учасників правовідносин, які регулюються нормами інституту;
— конституційно-правові режими інститутів конституційного права України;
— гарантії інституту конституційного
права України [3].
Об’єктивною основою будь-якого правового інституту є наявність суспільних відносин, що потребують врегулювання. Отже,
якщо ми говоримо про державну мову як
певний інститут, відповідні суспільні відносини, через які він виявляється й функціонує, об’єктивно є передумовою формування
певної групи конституційно-правових норм
в окремий інститут конституційного права.
Загальновизнано, що відносна самостійність інститутів права виявляються у вигляді окремих нормативно-правових актів чи
їхніх структурних елементів (титулів, розділів, глав тощо). Для того щоб зрозуміти,
чи відповідає вимогам часу рівень врегулювання мовних відносин в Україні, необхідно
опрацювати сукупність нормативно-правових актів, які містять норми, що становлять
інститут державної мови.
Отже, інститут державної мови – система юридичних приписів у сфері мовних відносин, що визначають правовий режим державної мови в окремій державі, забезпечують
виконання органами державної влади внутрішніх (мова судочинства, мова державних
актів та ЗМІ) та зовнішніх функцій (мова
міждержавного, міжнаціонального спілкування). Очевидно, що для такого галузевого
інституту, як інститут державної мови, необхідною умовою є існування власних правових актів.
Нормативно-правові акти, норми яких
регулюють мовні відносини та становлять
інститут державної мови в Україні, можна
поділити на дві групи. Першу групу становлять нормативно-правові акти, які діяли до
прийняття Конституції України та нормативно-правові акти, прийняті після прийняття Конституції України.
Початком формування інституту державної мови в Україні можна вважати ухвалення 24 серпня 1991 року Верховною Радою
УРСР «Акта проголошення незалежності
України», адже на території України з внесенням відповідних змін продовжувала діяти
Конституція (Основний Закон) України
1978 року. Зміни стосувалися і регулювання мовних відносин. У ст. 73 Конституції
(Основного Закону) України 1978 року
вперше було визначено статус української
мови як державної. У 1992 році у ст. 73 Конституції (Основного Закону) України ще раз
були внесені зміни, що полягали у виключен-
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ні ч. 3 указаної статті. Ч. 3 ст. 73 Конституції
(Основного Закону) України містила норму, якою російській мові надавався статус
мови міжнаціонального спілкування. В ній
зазначалося, що Українська РСР забезпечує
вільне користування російською мовою як
мовою міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР [4]. Тобто статус державної
мови фактично обмежувався її внутрішніми
функціями: мова законодавства, судочинства, освіти. Під час здійснення зовнішніх
функцій використовувалася російська мова.
8 червня 1995 Конституція (Основний
Закон) України 1978 року частково була
замінена Конституційним договором між
Верховною Радою України та Президентом
України про основні засади організації та
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період
до прийняття нової Конституції України.
У Конституційному договорі не було окремої статті, яка б визначала статус державної
мови. Формально Конституція (Основний
Закони) України 1978 року, Конституційний договір 1995 року втратили чинність
28 червня 1996 року з прийняттям Конституції України.
Крім Основного Закону, питання мовних
відносин в Україні до 1996 року регулював
Закон «Про мови в Українській РСР», ухвалений 1989 року Верховною Радою УРСР,
який у розвиток ст. 73 Конституції УРСР
затверджував статус української мови як
державної. Упродовж усього цього часу
висловлювалося чимало зауважень щодо
недосконалості Закону «Про мови в УРСР».
Представники різних політичних партій,
громадських організацій звертали увагу на
найрізноманітніші вади та недоліки мовного законодавства. Одні вважали, що майже в
кожній із сорока статей Закону зумовлюється особливий статус російської мови. Такий
підхід до державної мови не зумовлює необхідність оволодіння нею громадянами всіх
національностей у державі [5, с. 187]. Цей
Закон втратив чинність у липні 2012 року.
З прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України розпочався новий етап
становлення інституту державної мови.
Одним з найдискусійніших положень Основного Закону була саме стаття про державну
мову. Якщо в проекті Конституційної комісії подавалося з деякими змінами відповідне
положення ст. 73 Конституції (Основного
Закону) України 1978 року, де єдиною державною мовою проголошувалася українська,
то в альтернативних проектах лівих фракцій
Верховної Ради та деяких центристських
фракцій, що спиралися на електорат Сходу
та Півдня, така сама або навіть головніша
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роль відводилася російській мові [6, с. 6].
У результаті компромісів різних депутатських фракцій Конституція України все ж
таки була прийнята. Більшою чи меншою
мірою регулюванню мовних відносин стосуються десять її статей: 10, 11, 12, 24, 53, 92,
103, 127, 138, 148.
Насамперед статус державної мови
закріплений у ст. 10 Основного Закону, яка
передбачає, що державною мовою в Україні є
українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя на всій
території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист
російської, інших мов національних меншин
України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в
Україні гарантується Конституцією України
та визначається законом [7].
Порівнюючи норми статей, які регулюють мовні відносини Конституції (Основного Закону) України 1978 року та Конституції
України 1996 року, то як би це не звучало
дивно, юридично в Конституції України
1996 року статус російської мови було підвищено порівняно з тим, як це визначалось
у Конституції (Основному Законі) України
1978 року. В останній її редакції російська
мова не згадувалась і не вирізнялася серед
інших мов національних меншин. У Конституції України 1996 року вона вирізняється,
зокрема у ч. 3 ст. 10.
Подальше утвердження державної мови
як конституційно-правового інституту закріпило Рішення Конституційного Суду України «Про офіційне тлумачення положень
статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної
влади, органами місцевого самоврядування
та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа
про застосування української мови)» від
14 грудня 1999 року № 10-рп/99. У цьому
рішенні Конституційний Суд України дає
визначення державної мови та зазначає, що
державний статус української мови означає
її обов’язкове застосування на всій території України під час здійснення повноважень
органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи,
діловодства, документації тощо), а також в
інших визначених законом публічних сферах
суспільного життя, зокрема в роботі державних і комунальних навчальних закладів, сфері обслуговування, культурі, засобах масової
інформації [8].
Отже, базові норми, які становлять інститут державної мови, зазначені в Конституції
України. Подальша конкретизація та роз-

межування сфери застосування мов в Україні
мають бути врегульовані законом, що також
передбачено ч. 5 ст. 10 Конституції України.
Після прийняття у 1996 році Конституції
України продовжував діяти Закон «Про мови
в УРСР» 1989 року [9]. Було зрозуміло, що
закон не відповідав вимогам часу з огляду
на те, що він приймався за часів Радянського
Союзу і певною мірою орієнтований на наявні тоді відносини України й СРСР, України
та інших союзних республік, що стосується
мови міжнаціонального спілкування. Назріла необхідність прийняття нового закону з
урахуванням Конституції України та рішень
Конституційного Суду України, міжнародноправових актів, узгодження з іншими законами, який би збалансував інтереси різних
мовних груп України, забезпечив розвиток і
належне функціонування державної мови.
Активний період подання законопроектів щодо регулювання мовних відносин розпочався після ратифікації Верховною Радою
України Європейської хартії регіональних
мов або мов меншин. Хартія була ратифікована Верховною Радою України15 травня
2003 року.
Одним з перших актів, яким пропонувалось врегулювання мовних відносин, був
проект Закону «Про мови» № 1015-2 від
25 січня 2008 року. Необхідність внесення
законопроекту обґрунтовувалася потребою
удосконалення мовного законодавства України у зв’язку із сучасним станом української
мови. Запропонований проект Закону України «Про мови», по суті, був новою редакцією
Закону Української РСР «Про мови в Українській РСР» 1989 року.
Наступний законопроект, яким пропонувалось врегулювання мовних відносин,
мав назву «Про державну мову та мови національних меншин в Україні» № 4222 від
17 березня 2009 року. В цьому законопроекті було зазначено, що державною мовою
в Україні на всій її території є українська
мова. Українській мові в Україні державою
надано правовий статус обов’язкового засобу
спілкування в публічних сферах суспільного
життя України.
Ще одним проектом акта, який мав регулювати мовні питання, був законопроект
«Про мови в Україні» № 1015-3 від 7 вересня 2010 року. Зважаючи на рекомендації
Венеціанської комісії, цей проект 1 лютого
2011 року був знятий з розгляду [10].
3 липня 2012 року Верховною Радою
України був прийнятий Закон України «Про
засади державної мовної політики» [11]. Головне експертно-наукове управління Верховної
Ради надало висновок, що законопроект містив чимало вад і потребував доопрацюван-
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ня. Прийняття Закону про мовну політику у
2012 році не врегулювало мовні відносини, а
навпаки – більше розширило поле для неоднозначного застосування норм, які стосуються мов загалом і державної зокрема. З цього
часу простежується тенденція до прийняття
рішень органами місцевого самоврядування,
які прямо порушують статтю 10 Конституції
України та передбачають можливість застосування у сфері публічних відносин російську
мову замість державної. Цей закон викликав
хвилю протестів серед громадськості. Протести не переросли в масові через низку причин та згорнулися, хоч мали всі передумови
вилитись у всеукраїнський мовний протест.
23 лютого 2014 року Верховна Рада скасувала
Закон «Про засади державної мовної політики», але відповідне рішення не підписав виконувач обов’язків Президента України.
У 2014 році 57 народних депутатів звернулися до Конституційного Суду з поданням
про визнання Закону України «Про засади
державної мовної політики» неконституційним. 28 лютого 2018 року Конституційний
Суд України дійшов висновку, що порушення конституційної процедури розгляду
та ухвалення проекту Закону № 9073 «Про
засади державної мовної політики» під час
його прийняття в цілому на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради 3 липня 2012 року мали системний характер та
істотно вплинули на остаточний результат
його прийняття. Викладене є підставою для
визнання закону неконституційним згідно
з частиною першою статті 152 Конституції
України [12]. Закон України «Про засади
державної мовної політики» було визнано
неконституційним і він втратив чинність.
Після
скасування
Конституційним
Судом України мовного закону виникла правова прогалина, коли суспільні відносини
у цій сфері на законодавчому рівні регулюються лише нормами Конституції України.
Станом на 2018 рік у Верховній Раді України
було зареєстровано чотири основні законопроекти щодо правового регулювання мовної сфери суспільних відносин:
1)проект Закону України «Про мови в
Україні» № 5556 від 19.12.2016;
2)проект Закону України «Про функціонування української мови як державної та
порядок застосування інших мов в Україні»
№ 5669 від 19.01.2017;
3)проект Закону України «Про державну
мову» № 5670 від 19.01.2017;
4)проект Закону «Про забезпечення
функціонування української мови як державної» № 5670-д від 09.06.2017.
За підсумками обговорення та з урахуванням викладеного Комітет з питань культури
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і духовності прийняв рішення підготувати і
внести до Верховної Ради України доопрацьований членами Комітету з питань культури і духовності за участю інших народних
депутатів України проект закону про забезпечення функціонування української мови
як державної, який поєднує альтернативні
варіанти окремих положень, що містяться у проектах законів: про державну мову
(реєстр. № 5670), про мови в Україні (реєстр.
№ 5556), про функціонування української
мови як державної та порядок застосування
інших мов в Україні (реєстр. № 5669), і враховує основні зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, висловлені до зазначених
проектів законів (рішення комітету).
Таким чином, до Верховної Ради України групою народних депутатів був внесений
проект Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від
9 червня 2017 року № 5670-д. Законопроект
складається з 8 розділів та 59 статей. Зміст
проекту Закону № 5670-д значною мірою
повторює попередній проект № 5670 з відповідним доопрацюванням.
Ним враховано світовий, зокрема, європейський досвід мовного законодавства та
досвід усіх мовних законопроектів, що існували в Україні за всі часи незалежності. Пропонується врегулювати тільки вживання
державної мови. Виокремлення державної
мови до окремого закону – це типова європейська практика, яка підкреслює важливість державної мови саме як державного
інституту та елемента конституційного ладу.
Протягом 25 років в українському законодавстві порядок використання усіх мов змішувався в одному законодавчому акті, і це
завжди ставало підґрунтям для маніпуляцій.
Законопроект не стосується приватного
спілкування та здійснення релігійних обрядів. Таким чином, для пересічного громадянина закон не введе жодних додаткових
обмежень чи обтяжень (окрім обов’язку
володіти державною мовою).
Передбачає обов’язок володіти державною мовою для обіймання державних посад,
для педагогів, медичних працівників. На підтвердження володіння мовою видаватиметься безстроковий державний сертифікат за
результатами іспиту. Регламентує порядок
застосування державної мови в державних
органах та в публічних сферах суспільного
життя (реклама, ЗМІ, освіта, наука, культурні заходи, інформація про товари, обслуговування споживачів, охорона здоров’я, транспорт тощо). Трактування поняття «державна
мова» як «мова, обов’язкова до застосування
у публічних сферах суспільного життя» (а не
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тільки в діяльності державних органів) відповідає Конституції України, Рішенню Конституційного Суду від 14 грудня 1999 року, рекомендаціям Венеційської комісії, рішенням
Європейського Суду з прав людини, рекомендаціям Верховного комісара ОБСЄ у справах
національних меншин від 20 грудня 2010 та
європейській законодавчій практиці.
Передбачається створення державних
інститутів для забезпечення стандартів та
захисту державної мови:
1)Національної комісії зі стандартів державної мови;
2)Центру української мови;
3)Термінологічного центру української
мови;
4)Уповноваженого із захисту державної
мови [13].
Цей законопроект був взятий за основу і
4 жовтня 2018 року проголосований народними депутатами у першому читанні.
Висновки
Підсумовуючи, слід відзначити, що нині
Українська держава не має закону про державну мову, інститут державної мови продовжує формування, регулювання мовних
відносин здійснюється тільки на рівні Конституції Україні. В Україні немає мовних
стандартів, що є світовою практикою. Крім
того, закон про державну мову створить
належні умови для її розвитку. Є надія, що
після доопрацювання відповідних зауважень
Головного науково-експертного управління
проект Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від
9 червня 2017 року № 5670-д буде прийнятий
і нарешті завершиться формування інституту державної мови, а сфера мовних відносин
буде належним чином врегульована.
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В статье анализируется национальное законодательство, которое включает нормы, касающиеся статуса государственного языка и, соответственно, составляют институт государственного
языка в Украине. Рассматривается нормативное содержание института государственного языка
как целостной юридической категории, уточняется понятие института государственного языка в
Украине.
Ключевые слова: государственный язык, институт государственного языка, языковые отношения,
статус государственного языка.

The article analyzes the national legislation, which includes the norms concerning the status of the state
language and accordingly constitute the institution of the state language in Ukraine. The normative content
of the state language institution as an integral legal category is considered, the concept of the state language
institution in Ukraine is specified.
Key words: state language, institution of the state language, linguistic relations, status of the state language.
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ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ
(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ
НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СУДДЯМИ
Найнебезпечнішим різновидом корупції є одержання неправомірної вигоди, що сприяє поширенню
в інститутах судової влади практики неправосудного розгляду справ. Такі злочини характеризуються високим рівнем латентності, їх розслідування супроводжується складнощами виявлення та документування, правопорушники та інші зацікавлені особи застосовують заходи з метою приховання
злочину та спроб уникнення відповідальності.
Досудове розслідування щодо одержання неправомірної вигоди суддями супроводжується низкою
складнощів. Важливим засобом встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за
таких умов є проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Їх розгляд і є безпосередньою метою
наукової статті.
З огляду на результати емпіричних досліджень виокремлено негласні слідчі (розшукові) дії, які
є ефективними під час досудового розслідування одержання неправомірної вигоди суддями, а саме:
аудіо-, відеоконтроль особи, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння
особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, спостереження за особою,
річчю або місцем та ін. Важливим доказом у кримінальному провадженні є результати проведення
спеціального слідчого експерименту за фактом передачі предмета неправомірної вигоди з подальшим
затриманням підозрюваного.
Результати негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування в кримінальних
провадженнях щодо отримання неправомірної вигоди суддями мають важливе значення під час доказування вини судді у скоєнні корупційного злочину.
Для прийняття рішення та реалізації негласних слідчих (розшукових) дій за таких умов слід ураховувати: умови прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, усунення
можливості провокації підкупу, інструктаж заявника та інших учасників цих заходів, вибір найбільш
доцільного моменту затримання корумпованого судді та ін.
Ключові слова: досудове розслідування, негласні слідчі (розшукові) дії, неправомірна вигода, судді.

Постановка проблеми. Протидія корупції в сфері правосуддя є однією з найбільш
актуальних суспільних і правових проблем.
Неправомірна вигода як кримінально каране
корупційне явище в судовій системі України є
предметом особливої уваги міжнародної спільноти. Корумповані зв’язки серед представників судової влади зумовлюють їхню залежність
від кримінальних структур, що впливає на
прийняття неправосудних рішень з порушенням законодавства та морально-етичних норм.
Найнебезпечнішим різновидом корупції є одержання неправомірної вигоди, що
сприяє поширенню в інститутах судової
влади практики неправосудного розгляду
справ. Такі злочини характеризуються висо-
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ким рівнем латентності, їх розслідування
супроводжується складнощами виявлення та документування, правопорушники та
інші зацікавлені особи застосовують заходи
з метою приховання злочину та спроб уникнення відповідальності.
Досудове розслідування щодо одержання
неправомірної вигоди суддями супроводжується низкою складнощів. Важливим засобом
встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за таких умов є проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Прийнятий у 2012 році Кримінальний процесуальний кодекс (далі – КПК)
[1] України започаткував у нашій правовій
системі багато новацій, серед яких – новий
© С. Базір, 2019
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різновид слідчих дій – негласні слідчі (розшукові) дії. Запропонований інститут змінив
усталене уявлення й порядок здійснення цих
слідчих (розшукових) дій у кримінальному
провадженні. Актуальним нині є визначення
особливостей механізму проведення негласних слідчих (розшукових) дій і законодавчих
переваг та недоліків його правового врегулювання у кримінальному провадженні [2].
Вивчення емпіричних джерел засвідчило,
що проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування одержання
неправомірної вигоди суддями характеризується низкою особливостей. Їх з’ясування і є
безпосередньою метою нашої наукової статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми виявлення, документування, розкриття та розслідування одержання неправомірної вигоди (хабарництва) суддями, працівниками правоохоронних органів розглядалися
у працях О.М. Бандурки, В.І. Василинчука,
В.О. Глушкова, Е.О. Дідоренка, О.Ф. Долженкова, В.П. Євтушка, А.М. Кислого, І.П. Козаченка, Я.Ю. Кондратьєва, О.Є. Користіна,
Д.Й. Никифорчука, Ю.Ю. Орлова, Є.Д. Скулиша, М.П. Стрельбицького та інших учених.
Праці вчених склали науково-теоретичні основи дослідження, однак, зважаючи на
їх важливість, вбачається потреба окремого
розгляду особливостей проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування одержання неправомірної вигоди суддями.
Виклад основного матеріалу. Реформа
торкнулася фактично всіх стадій кримінального процесу, у тому числі й стадії досудового
розслідування. Саме забезпеченню виконання завдань кримінального провадження на
цій стадії значною мірою сприятиме запровадження системи негласних слідчих (розшукових) дій та оновлення підходів до оперативнорозшукових заходів. У зв’язку з цим значний
як науковий, так і суто практичний інтерес
викликають нормативна регламентація інституту негласних слідчих (розшукових) дій, а
також зміни у законодавстві, що регулюють
оперативно-розшукову діяльність [3].
Разом із прогресивними новелами, які
відкрили нові можливості насамперед для
органів досудового розслідування, КПК
України та низка прийнятих на його виконання нормативно-правових актів викликали чимало питань щодо їх правильного
тлумачення та застосування. Проте у най-

більш складному становищі у цьому сенсі
опинилися оперативні підрозділи та органи
досудового розслідування, яким довелося
у стислі терміни опанувати нову юридичну
матерію та шляхом спроб і помилок формувати відповідну правозастосовну практику
[4, с. 5]. Негласні слідчі (розшукові) дії є
дієвим важелем у боротьбі зі злочинністю і
використовуються правоохоронними органами під час збирання фактів і обставин, що
мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Одержання неправомірної вигоди суддями характеризується високим рівнем
латентності. Складнощі викликає діяльність із виявлення та документування злочинної діяльності за таких умов. Відповідно,
виникають проблеми доказування обставин
скоєного злочину, що знижує ефективність
досудового розслідування. За таких умов
необхідно застосовувати всі передбачені
законом заходи для реалізації завдань кримінального провадження. Одним із таких заходів є негласні слідчі (розшукові) дії.
Негласні слідчі (розшукові) дії можуть
бути визначені як різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню,
за винятком випадків, передбачених у кодексі (ч. 1 ст. 246 КПК України). Законодавець
встановив вичерпний перелік таких дій,
зокрема до них зараховано: аудіо-, відеоконтроль особи; накладення арешту на кореспонденцію; огляд і виїмку кореспонденції;
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем; обстеження
публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; спостереження за особою, річчю або місцем; аудіо-,
відеоконтроль місця; контроль за скоєнням
злочину; виконання спеціального завдання
з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; негласне
отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження; використання конфіденційного співробітництва [5, с. 134–135].
На думку Д.Й. Никифорчука, С.І. Ніколаюка, О.І. Козаченка, під негласними слідчими (розшуковими) діями слід розуміти
законодавчо передбачені організовані дії
або сукупність таких дій, що проводяться
суб’єктами кримінального процесу з вико-
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ристанням технічних і оперативно-технічних
засобів, а також способів і прийомів реалізації зазначених дій і засобів для вирішення основних завдань і досягнення головних
цілей кримінального судочинства [6, с. 33].
Як зазначає Ю.М. Чорноус, особливість
такого виду процесуальних дій, як негласні
слідчі (розшукові), полягає у наближенні
їх змісту до оперативно-розшукових заходів, проте, на відміну від наявної багаторічної практики, вони регламентуються
КПК України. Це прогресивний крок, який
спрямований на забезпечення прав та свобод людини, щодо якої такі дії проводяться
[7, с. 292].
Таким чином, якщо виникає необхідність
збирати докази про вчинення корупційного кримінального правопорушення – отримання неправомірної вигоди суддями, які
неможливо отримати іншим шляхом, проводяться негласні слідчі (розшукові) дії із
додержанням вимог глави 21 КПК України.
Кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди суддею розпочинається слідчим, прокурором невідкладно,
але не пізніше 24 годин після подання заяви,
повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що
можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Відповідні відомості
вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочинається розслідування
(ч. 1 ст. 214 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 216 КПК України, за умови,
якщо злочин, передбачений ст. 368 КК України, вчинено суддею, досудове розслідування
злочинів здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України.
При цьому, як доводить практика, найбільш ефективним приводом для проведення
негласних слідчих (розшукових) дій є наявність звернення із заявою особи про вимагання
від неї предмета неправомірної вигоди (успіх
документування, розслідування і розгляду у
суді становить майже 95%) [8, с. 103].
Розглянемо окремі негласні слідчі (розшукові) дії, які проводять під час розслідування
одержання неправомірної вигоди суддями.
Зокрема, йдеться про аудіо-, відеоконтроль
особи (ст. 260 КПК України). За допомогою
такої негласної слідчої (розшукової) дії можна зафіксувати фактичні переговори стосовно
вимагання й отримання неправомірної вигоди.
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Аудіо-, відеоконтроль особи є різновидом
втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати,
що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії,
пов’язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають
значення для досудового розслідування.
Аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК
України) може здійснюватися під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину і полягає у здійсненні прихованої
фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису всередині публічно доступних місць,
без відома їх власника, володільця або присутніх у цьому місці осіб, за наявності відомостей
про те, що розмови і поведінка осіб у цьому
місці, а також інші події, що там відбуваються,
можуть містити інформацію, яка має значення
для кримінального провадження.
Важливі відомості у кримінальному провадженні можна отримати шляхом проведення
спеціального слідчого експерименту, що полягає у створенні слідчим та оперативним підрозділом відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, з метою
перевірки справжніх намірів певної особи, у
діях якої вбачаються ознаки тяжкого чи особливо тяжкого злочину, спостереження за її
поведінкою та прийняттям нею рішень щодо
скоєння злочину [9]. Під час проведення спеціального слідчого експерименту важливу роль
відведено таким негласним слідчим (розшуковим) діям, як аудіо-, відеоконтроль особи та
місця, що проводяться в комплексі зі спеціальним слідчим експериментом.
Окрема увага має бути звернена на таку
негласну слідчу (розшукову) дію, як обстеження публічно недоступних місць, житла чи
іншого володіння особи (ст. 267 КПК України). Ця негласна слідча (розшукова) дія
полягає в таємному проникненні слідчого чи
уповноваженої особи без відома власника чи
володільця, приховано, під псевдонімом або із
застосуванням технічних засобів у приміщення та інше володіння для встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи або
безпосередньо з метою виявлення і фіксації
слідів злочину, проведення огляду, виявлення документів, речей, що мають значення для
досудового розслідування, виготовлення копій
чи їх зразків, виявлення осіб, які розшукуються, або з іншою метою для досягнення цілей
кримінального провадження.
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Оскільки проведення обстеження публічно
недоступних місць, житла чи іншого володіння особи передбачає здійснення інших негласних слідчих (розшукових) дій, то до початку
її здійснення потрібна ретельна підготовка,
що об’єднує такі складники: визначення цілей
та мети обстеження; вибір сил і засобів, які
будуть використовуватися в процесі обстеження; розподіл завдань осіб, які залучаються
до обстеження; встановлення часу обстеження
публічно недоступних місць, житла чи іншого
володіння особи; здійснення обстеження, а за
необхідності в комплексі встановлення технічних засобів для проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій; вжиття заходів
із недопущення розшифрування проведення
обстеження.
Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України). Ця негласна слідча (розшукова) дія
поділяється: на контроль за телефонними
розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на
транспортних телекомунікаційних мережах,
спостереження, відбору та фіксації змісту
телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв’язок,
модемний зв’язок тощо), які передаються
телефонним каналом зв’язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв’язку,
що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на
транспортних телекомунікаційних мережах,
у відповідній формі різних видів сигналів,
які передаються каналами зв’язку мережі
Інтернет, інших мереж передачі даних, що
контролюються.
Під час зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних мереж можливо встановити: факт передавання інформації у режимі
реального часу з фіксацією змісту відомостей, що передаються, встановленням їх отримувача, кінцевого обладнання тощо; дані про
початок, кінець, тривалість і зміст з’єднання,
що передаються в режимі реального часу;
зміст електронної пошти або SMS чи ММS
повідомлень (як відкритих та прочитаних
абонентом, так і невідкритих і непрочитаних); зміст телефонних розмов підозрюваного або іншої особи.
Велике значення для організації зняття
інформації з транспортних телекомунікацій-

них мереж має встановлення під час досудового розслідування ознак, які дають змогу
унікально ідентифікувати абонента спостереження (споживача телекомунікаційних
послуг), тобто його абонентський номер.
Практична цінність проведення цієї
негласної (слідчої) розшукової дії визначається змістом зафіксованих розмов та дій,
під час яких висвітлюються злочинні наміри.
Крім того, можна отримати нову інформацію
про місце, час, обставини і форму передачі
предмета неправомірної вигоди, уточнення
або підтвердження зобов’язань щодо сприяння особі, яка надає неправомірну вигоду
за одержану винагороду, тобто виконання
чи невиконання нею конкретних дій. Не
виключена можливість погроз стосовно прав
і інтересів заявника у разі неодержання винагороди; порад від посадової особи щодо поведінки заявника, вимог тримати у таємниці
їхні стосунки тощо.
Така слідча (розшукова) дій, як «спостереження за особою, річчю або місцем» (ст. 269 КПК України), полягає у
візуальному спостереженні за особою для
фіксації її пересування, контактів, поведінки,
перебування у певному місці тощо або застосуванні з цією метою спеціальних технічних
засобів спостереження.
Підкреслимо, що особливе місце в розслідуванні фактів одержання неправомірної вигоди суддями належить спеціальному
слідчому експерименту за фактом передачі
предмета неправомірної вигоди з подальшим
затриманням підозрюваного, що підтверджується результатами емпіричних досліджень.
При цьому практична цінність такої негласної слідчої (розшукової) дії визначена змістом зафіксованих розмов, під час яких виявляють наміри службової особи.
Проведення спеціального слідчого експерименту за фактом передавання предмета
неправомірної вигоди з подальшим затриманням підозрюваного, документування
таких дій має вагоме значення для доказування у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 271 КПК України спеціальний слідчий експеримент є
формою контролю за скоєнням злочину, що
полягає в одержанні слідчим або працівником оперативного підрозділу інформації
шляхом штучного створення відповідних
умов в обстановці, максимально наближеній
до реальної, для перевірки спрямованості
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намірів особи, у діях якої наявні ознаки скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів і
спостереження за її поведінкою.
Водночас чинне законодавство передбачає, що слідчий, оперативний працівник,
інша уповноважена особа як учасники спеціального слідчого експерименту не мають
права провокувати або підштовхувати фігуранта до вчинення протиправних дій, тому
під час проведення цієї негласної слідчої
(розшукової) дії необхідно дотримуватися низки принципових тактичних умов, що
унеможливлюють найменшу підозру щодо
провокації (підбурювання) до вчинення конкретного злочинного посягання [10, с. 58].
Під час розслідування одержання неправомірної вигоди суддею особливу увагу слід
звернути на документальне оформлення
предмета неправомірної вигоди, який має
бути вручений фігуранту. Гроші як найбільш поширений предмет неправомірної
вигоди для документування факту одержання неправомірної вигоди суддею мають
надавати оперативні підрозділи. У виняткових випадках, згідно з рішенням слідчого
чи детектива, можуть бути використані гроші заявника в разі, якщо він їх добровільно
надав правоохоронному органові.
Під час передавання грошових коштів як
предмета неправомірної вигоди в особливо
великих розмірах виникає ще одна ситуація,
пов’язана з проблемою отримання правоохоронними органами великих сум грошей
(наприклад, кілька мільйонів гривень або
доларів США), потрібних для передавання
службовій особі як предмета неправомірної
вигоди. Ініціатори проведення зазначеного
заходу звертаються в установленому законом порядку, наприклад, до банку й отримують бажану суму. Такі гроші, звісно, необхідно повернути потім до банку, але оскільки в
досудовому розслідуванні вони визнаються предметом неправомірної вигоди, тобто
й речовими доказами, до вступу вироку в
законну силу суд не повертає їх організаторам проведення такої операції [10, с. 61].
Слідчий, детектив або відповідно до
доручення оперативний працівник, дотримуючись вимог ст. 273 КПК України, здійснюють огляд і вручення грошових коштів, при
цьому з купюр виготовляють копії, які помічають спеціальними хімічними речовинами.
Проте, на нашу думку, якщо немає можливості залучити для здійснення негласних
слідчих (розшукових) дій необхідну суму
грошей, можна застосовувати муляж, підроблені гроші, і ця точка зору вже підтримана у
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КПК України, ст. 273 якого передбачає можливість використання за рішенням керівника
органу досудового розслідування, прокурора
у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій несправжніх (імітаційних) засобів.
З цією метою допускається виготовлення та
використання спеціально зроблених речей і
документів. Передбачений і особливий порядок виготовлення, створення несправжніх
(імітаційних) засобів, а також використання
їх у процесі доказування.
Однак до прийняття такого рішення слід
підходити вкрай обережно на основі прискіпливого аналізу повної інформації про
конкретний механізм скоєння корупційного
злочину, оскільки викриття факту несправжності грошей до прийняття неправомірної
вигоди суддею може зірвати проведення всієї
оперативної комбінації.
У проведенні вказаної оперативної комбінації слід забезпечити раптовість та своєчасність здійснюваних дій. Так, затримання
судді слід здійснювати одразу після отримання предмета неправомірної вигоди, вжити заходів до фіксації та вилучення широкого кола слідової інформації.
Висновки
Отже, з огляду на результати емпіричних досліджень виокремлено негласні слідчі
(розшукові) дії, які з використанням технічних заходів є ефективними під час досудового розслідування одержання неправомірної
вигоди суддею в кримінальному провадженні, а саме: аудіоконтроль особи, відеоконтроль особи, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи,
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, спостереження за особою,
річчю або місцем та ін.
Як свідчить вивчення практичних джерел, результати негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування
в кримінальних провадженнях щодо розслідування отримання неправомірної вигоди
суддями мають значення ключових доказів щодо доказування вини судді у скоєнні
корупційного злочину.
Визначено, що важливим доказом у кримінальному провадженні є результати проведення спеціального слідчого експерименту
за фактом передачі предмета неправомірної
вигоди з подальшим затриманням підозрюваного. При цьому практична цінність такої
негласної слідчої (розшукової) дії визначена
змістом зафіксованих розмов, під час яких
виявляють злочинні наміри судді.
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У прийнятті рішення та реалізації дій з
організації проведення негласних слідчих
(розшукових) дій під час розслідування фактів одержання суддею неправомірної вигоди важливо враховувати: умови прийняття
рішення про проведення негласних слідчих
(розшукових) дій, усунення при цьому можливості провокації підкупу, інструктаж заявника та інших учасників цих заходів, вибір
найбільш доцільного моменту затримання
корумпованого судді.
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пропозиції
або
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неправомірної вигоди службовою особою :
методичні рекомендації. Київ : Нац. акад. внутр.
справ, 2014. 92 с.

Самым опасным видом коррупции является получение неправомерной выгоды, что способствует
распространению в институтах судебной власти практики неправосудного рассмотрения дел. Данные преступления характеризуются высоким уровнем латентности, их расследование сопровождается сложностями выявления и документирования, правонарушители и другие заинтересованные
лица применяют меры с целью сокрытия преступления и попыток избежать ответственности.
Досудебное расследование в отношении получения неправомерной выгоды судьями сопровождается рядом сложностей. Важным средством установления обстоятельств совершения уголовного
преступления при данных условиях является проведение негласных следственных (розыскных) действий. Их рассмотрение и является непосредственной целью научной статьи.
Учитывая результаты эмпирических исследований, выделены негласные следственные (розыскные) действия, которые являются эффективными в ходе досудебного расследования получения
неправомерной выгоды судьями, а именно: аудио-, видеоконтроль лица, обследование публично недоступных мест, жилища или иного владения лица, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, наблюдение за лицом, вещью или местом и др. Важным доказательством в уголовном производстве являются результаты проведения специального следственного эксперимента
по факту передачи предмета неправомерной выгоды с последующим задержанием подозреваемого.
Результаты негласных следственных (розыскных) действий во время досудебного расследования
в уголовном производстве по получению неправомерной выгоды судьями имеют важное значение при
доказывании вины судьи в совершении коррупционного преступления.
При принятии решения и реализации негласных следственных (розыскных) действий при данных условиях следует учитывать: условия принятия решения о проведении негласных следственных
(розыскных) действий, устранения возможности провокации подкупа, инструктаж заявителя и
других участников этих мероприятий, выбор наиболее целесообразного момента задержания коррумпированного судьи и др.
Ключевые слова: досудебное расследование, негласные следственные (розыскные) действия, неправомерная выгода, судьи.
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One of the most dangerous types of corruption is the obtainment of improper advantage, which promotes
the practice of justice miscarriage in the courts. Some crimes are characterized with high level of latency,
investigation process is followed by certain difficulties with detection and recording, perpetrators and other
parties concerned apply measures aimed at concealment of crime and avoidance of liability.
Pre-trial investigation of improper advantage obtainment by judges is followed by certain difficulties –
an important method of establishment of criminal offence circumstances is the performance of covert investigative actions.
Taking into consideration the results of empirical research we have distinguished covert investigative
actions, which are identified as the most effective while performed in the course of pre-trial investigation of
improper advantage obtainment by judges, namely: audio-, video surveillance, examination of publicly inaccessible locations, dwellings or other private property, extraction of data from transport telecommunication
networks, surveillance over person, item or location etc. An important evidence in criminal proceeding are the
results of special investigative experiment upon the actual obtainment of certain item as improper advantage
with the suspect taken in custody.
Results of covert investigative actions in the course of pre-trial investigation in criminal proceedings
(improper advantage obtainment by judges) are important for the judge’s guilt to be proven (corruption).
Approval and actual performance of covert investigative actions under the above-mentioned circumstances require consideration of factors influencing the relevant decisions, elimination of opportunities to
provoke the bribery, instructions provided to the claimant and other parties, selection of the most appropriate
moment to take the corrupted judge into custody etc.
Кey words: pre-trial investigation, covert investigative actions, improper advantage, judges.
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ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ
ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У КОНТЕКСТІ
ЗМІСТУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
У статті з’ясовано зміст міжнародно-правових актів, що стосуються діяльності адвокатури як
суб’єкта запобігання злочинам, а також визначені найбільш проблемні питання, які у зв’язку із цим
потребують вирішення на всіх рівнях у нашій державі.
Ключові слова: адвокат, фахівець у галузі права, запобігання, злочин, суб’єкт запобіжної діяльності,
міжнародне право.

Постановка проблеми в загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Інтеграція
України у міжнародне співтовариство, зокрема у Європейський Союз, стала поточним
завданням сьогодення. Зокрема, як встановив М. І. Хавронюк, у вітчизняних наукових
колах правників перелом двох тисячоліть
ознаменувався активними дискусіями з приводу можливості та необхідності інтеграції
(об’єднання з метою координації дій) України з іншими державами Європи та пов’язаної
з цим гармонізації у сфері законодавства
[1, с. 4]. Крім цього, провідні українські вчені, включаючи Ю. С. Шемшученка, звернули
увагу суспільства і наукової громадськості на те, що іноді не приділяється належна
увага перевіреному століттями зарубіжному
досвіду з тих чи інших питань, хоча інтеграція України у європейські структури ставить
питання про зближення українського і європейського права [2, с. 13]. І це при тому, що
норми європейського права містяться в актах
практично всіх європейських міжнародних
організацій, зокрема Ради Європи та Європейського Союзу [3, с. 26].
Як показало вивчення окремих актів
європейського права, не є винятком і ті джерела, що регулюють запобіжну діяльність
адвокатів. Проте на цьому шляху є низка
застережень і перешкод, а саме:
1. Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на
обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, є частиною національного
законодавства. З цього випливає, що видозміна ст. З Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є очевидною,
тобто її слід доповнити словосполученням
«чинними міжнародними договорами, згода
© А. Боровик, 2019

на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України».
2. У випадках, коли одні і ті ж правові
відносини одночасно регулюють як вітчизняні нормативно-правові акти, так і міжнародні, перевага у застосуванні надається
останнім. Це є вираженням такого принципу міжнародного права, як пріоритетність
його норм над нормами вітчизняного права [4, с. 14-15]. Хоча варто з цього приводу
погодитися з Ю.Г. Барабашем, який вважає,
що у кожному конкретному випадку має
діяти той нормативно-правовий акт, який
більшою мірою виконує охоронну функцію
права (принцип міжнародно-правового сумлінного виконання міжнародних договорів,
ст. ст. 9, 10 Конституції України, ст. ст. 15,
19 Закону України «Про міжнародні договори») [5, с. 82].
3. За наявності суперечностей та колізій
у сфері правового регулювання пріоритетними в таких ситуаціях є норми міжнародного
права (ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори»).
4. Україна не в повному обсязі виконує
свої зобов’язання перед ООН та її інституціями, перед Радою Європи.
Таким чином, слід визнати, що є досить
непроста практична проблема, яку варто
вирішити у тому числі на доктринальному
рівні. Саме зазначені обставини й зумовили вибір теми цієї наукової статті, а також
визначили її основне завдання – встановити
найбільш суттєві проблеми, що потребують
вирішення на всіх рівнях (законодавчому,
організаційному, фінансовому і т. ін.) в Україні, враховуючи сучасний рівень злочинності
та вкрай низьку результативність держави
щодо захисту конституційних прав, свобод
людини та громадянина.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій
з даної теми, виділення не вирішених раніше
частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
Як показало опрацювання наукової літератури, здебільшого вивченню проблем
діяльності адвокатури приділяють увагу
вчені, які займаються дослідженням кримінально-процесуальної діяльності, зокрема,
у контексті реалізації адвокатами представницьких функцій захисту прав учасників
кримінального судочинства (обвинувачених,
підсудних, потерпілих від злочину та ін.).
У цьому контексті варто виділити роботи
Т.В. Варфоломєєвої, В.І. Галагана, Ю.О. Гурджі, М.Ч. Когамова, І.І. Котюка, В.С. Кузьмічова, Л.М. Лобойко, Є.Д. Лук’янчикова,
В.Т. Маляренка, С.М. Стахівського. Л.Д. Улалової та ін. У криміналістичному аспекті
цікавими є наукові розробки Ю.П. Аленіна,
В.Д. Басая, А.Ф. Волобуєва, В.А. Журавля,
А.В. Іщенко, Н.С. Карпова, О.А. Кириченко,
Н.І. Клименко, В.П. Коржх, В.В. Лисенко,
В.Г. Лукашевича, О.С. Саінчина, О.П. Снігерьова, Д. И-О. Сулейманова, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько та ін. Деякі елементи
нашого предмета дослідження висвітлені у
роботах науковців-кримінологів, зокрема
В.В. Бахіна, С.С. Бородіна, В.Д. Глазкова,
О.М. Джужи, А.П. Закалюка, О.О. Кисельова, В.І. Лебеденко, С.Л. Недова, К.М. Ольшевського, А.В. Сергеєва, О.Ю. Синявської,
Н.І. Слюсар, О.П. Лягіна та ін.
Проте у жодній із робіт усіх зазначених
напрямів дослідження науковцями діяльності адвокатури питання про вивчення її
запобіжних функцій комплексному аналізу не піддавалось, що й зумовило вибір цієї
тематики наукової розробки, особливо з урахуванням сучасного правового статусу адвокатури та стану злочинності в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів. Як показало вивчення
наукових джерел, до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що тією чи
іншою мірою стосуються діяльності адвокатів, яка пов’язана із запобіганням злочинам,
можна віднести такі: а) принцип поваги та
захисту основних прав людини; б) принцип
сумлінного дотримання і добросовісного
виконання міжнародних зобов’язань; в) принцип вичерпності всіх ефективних засобів
національного захисту перед зверненнями до
міжнародних інстанцій [6, с. 181-190]. Поряд
із цим слід враховувати, що загальновизнані
принципи і норми міжнародного права, які
у ст. 18 Конституції України визнані основою зовнішньополітичної діяльності України, відповідно до вимог п. 2 Постанови
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Верховної Ради України від 2 липня 1993 р.
№ 3360-ХІІ «Про Основні напрями зовнішньої політики України», Україною визнані
як такі, що також мають пріоритет перед нормами вітчизняного права. Крім того, згідно
зі ст. 15 Закону України «Про міжнародні
договори України» чинні міжнародні договори нашої держави підлягають сумлінному
дотриманню нею відповідно до норм міжнародного права. У наукових джерелах під
міжнародним договором України розуміють
міжнародну угоду з іноземною державою або
іншим суб’єктом міжнародного права, що
укладена в письмовій формі та врегульована
нормами міжнародного права, незалежно від
того, чи викладена така угода в одному документі, двох або кількох взаємозв’язаних між
собою документах, а також незалежно від її
конкретного найменування – «конвенція»,
«пакт», «угода» тощо [7, с. 23].
Подібне визначення можна знайти в
ст. 2 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. та в ст. 2 Закону
України «Про міжнародні договори України».
Відповідно до ст. 2 Віденської Конвенції
про право міжнародних договорів, надання згоди можливе як шляхом ратифікації,
так і в результаті прийняття, затвердження,
приєднання, підписання, тому, як вважає
С.Ф. Сафулько, як частину національного законодавства слід розглядати не тільки
ратифіковані міжнародні договори України,
але й ті із них, згоду на які надали Президент України чи Кабінет Міністрів України
в іншій формі у межах їхньої компетенції
[7, с. 23].
Як видається, такий підхід не можна
визнати правильним, тобто таким, що повною
мірою відповідає вимогам ст. 9 Конституції
України, у якій виключне право на ратифікацію, приєднання тощо міжнародних договорів надано тільки Верховній Раді України. Зазначений висновок випливає зі змісту
ч. 2 ст. 9 Основного закону, в якій зазначено,
що укладення міжнародних договорів, які
суперечать Конституції України, можливе
лише після внесення відповідних змін до
Конституції України. З цього випливає, що
порушення процедури укладення договорів
юридичним наслідком матиме визнання їх
недійсними (неконституційними), що важливо з огляду на завдання із запобігання правопорушенням. Як із цього приводу зауважив М.Д. Сальвія, небезпечно стверджувати,
що придбана Європейська єдність із легкістю
зміцнить свої позиції шляхом здійснення jus
commune, яка спрямована на гармонізацію
основних прав, з дотриманням необхідної
різноманітності національних правових систем, а також за допомогою політичного й
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економічного устрою Європи. Хоча останній
є законним і прагне до об’єднання, він породжує неминучі розбіжності, які, врешті-решт,
важко прийняти у плані принципів, оскільки
вони стосуються суспільств, які з урахуванням своїх особливостей відбивають багатство європейської цивілізації [8, с. 20-21].
Хоча слід погодитись із думкою В.В. Комарова, який переконаний, що і в майбутньому
національний цивільний процес дедалі більше буде інтернаціоналізуватися завдяки універсалізації прав людини й функціонуванню
універсального міжнародно-правового механізму їх захисту [9, с. 40].
У контексті завдань, які необхідно вирішити у сфері боротьби зі злочинністю, зокрема, на рівні запобігання злочинам, досить
вагоме значення мають також міжнародні
договори, що були укладені Україною до
проголошення її незалежності (до 1991 р.).
Як визначено у ст. 6 Закону України «Про
правонаступництво України» від 12 вересня
1991 р., Україна, як держава – наступниця
УРСР, продовжує здійснювати її міжнародні
права і обов’язки [10]. Крім цього, відповідно
до вимог ст. 7 зазначеного Закону, Україна є
також правонаступницею прав і обов’язків за
міжнародними договорами Союзу РСР, які
не суперечать Конституції України, що теж
необхідно враховувати адвокатам у процесі
організації та реалізації заходів, спрямованих
на запобігання злочинам. Разом із тим слід
мати на увазі, що міжнародні договори набирають чинності для України після надання
нею згоди на їх обов’язковість відповідно
до вимог Закону України «Про міжнародні
договори України» у порядку та в строки,
передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами спосіб. Так, Конвенція про
захист прав і основних свобод людини була
ратифікована Законом України від 17 липня 1997 р., а набрала чинності для України
з 11 вересня 1997 р., тобто у той день, коли
ратифікаційну грамоту було передано на
зберігання Генеральному секретареві Ради
Європи відповідно до ст. 59 цієї Конвенції
[11, с. 174-190].
Міжнародний пакт про громадські і політичні права [12, с. 13-28] та Міжнародний
пакт про економічні, соціальні і культурні
права були ратифіковані Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 19 жовтня 1973 р. № 2148-VIII, які (відповідно до
вимог ст. 6 Закону України «Про правонаступництво») стали частиною її національного законодавства, тобто Україна підтвердила
свої зобов’язання за міжнародними договорами, укладеними нашою державою до проголошення її незалежності. При цьому, як
зазначено в ст. 27 Віденської конвенції про

право міжнародних договорів, держави-учасниці не можуть відмовитися від дотримання
міжнародного договору на тій підставі, що
він суперечить національному праву.
Водночас така ратифікація суперечить
ч. 2 ст. 9 Конституції України, а тому це
протиріччя, без сумніву, слід вирішити на
національному рівні. Відповідно до чинного законодавства України, під час розгляду
конкретної справи судом вирішення колізії
між нормою міжнародного договору і нормою
іншого законодавчого акта України належить
до компетенції суду, крім випадків, коли у
суду виникає сумнів щодо відповідності положень міжнародно-правового договору Конституції України. У такому випадку суд має
винести ухвалу про зупинення провадження
у справі до розгляду Конституційним Судом
України справи про конституційність відповідних положень міжнародно-правового договору і звернутися до Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення
до Конституційного Суду України подання
щодо відповідності Конституції України
вказаних положень. При цьому суд не може
у такій ситуації, на думку С.Ф. Сафулько,
користуючись принципом прямої дії норм,
закріплених у Конституції України, вирішити
справу без застосування положень міжнародного договору як таких, що суперечать Конституції України [7, с. 25], оскільки:
1) вирішення колізії між Конституцією
України і чинним міжнародним договором
належить до виключної компетенції Конституційного Суду України (п. 1 ст. 13 Закону
України «Про Конституційний Суд України).
Як із цього приводу зазначено в п. З Постанови Пленуму Верховного Суду України від
1 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування
Конституції України при здійсненні правосуддя», слід мати на увазі, що суд не може,
застосувавши Конституцію як акт прямої
дії, визнати неконституційними закони чи
правові акти, перелічені в ст. 150 Конституції, оскільки це віднесено до виключної
компетенції Конституційного Суду України
[13, с. 202]. Водночас у п. 4 цієї ж постанови Пленуму говориться про те, що виходячи з положення ст. 9 Конституції України
про те, що чинні міжнародні договори, згода
на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, є частиною національного
законодавства України, суд не може застосовувати закон, який регулює правовідносини,
що розглядаються, інакше як міжнародний
договір. Проте міжнародні договори застосовуються, якщо вони не суперечать Конституції України [13, с. 202], що досить важливо
з огляду діяльності адвокатів із запобігання
злочинам щодо їхніх клієнтів;
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2) положення міжнародного договору
мають нормативний характер, є основою
для врегулювання необмеженої кількості
випадків, а отже якщо припустити, що вони
суперечать Конституції України, то їх застосування у подальшому може призвести до
порушення прав і свобод людини [14, с. 7-8];
3) міжнародно-правовий договір до того
моменту, як він не втратив чинність на території України, має застосовуватися у врегулюванні випадків, що входять до сфери його
регулювання, а отже, його незастосування у
конкретній справі може стати підставою для
скасування рішення суду вищою судовою
інстанцією, яка (підстава) полягає у незастосуванні матеріального права, що підлягало
застосуванню у цій конкретній справі і могло
вплинути на вирішення справи по суті.
Як свідчить практика, під час підписання, ратифікації, затвердження тощо міжнародного договору або приєднання до нього
можуть бути зроблені заяви та сформульовані застереження до його положень відповідно до норм міжнародного права, за винятком випадків, зазначених у ст. 19 Віденської
Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., тобто коли застереження забороняється самим договором або коли воно
несумісне з об’єктом і цілями договору. При
цьому застереження виключає або змінює
юридичну дію певних положень договору в
їх застосуванні до цієї держави, тому повинно враховуватися під час розгляду справи
судом. Більше того, в окремих випадках суд
повинен врахувати і застереження, що зроблені до відповідного міжнародного договору іншою державою, що є його стороною
[15, с. 12-14], що, без сумніву, також варто
враховувати адвокатам у своїй професійній
діяльності, у тому числі під час проведення
заходів із запобігання злочинам.
Як зазначено в ч. 1 ст. 21 Закону України
«Про міжнародні договори України», чинні
міжнародні договори України публікуються
українською мовою. Водночас у разі розбіжностей між однаково автентичними текстами
міжнародного договору застосовуються правила тлумачення, що передбачені ст. 33 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., а саме: а) коли автентичність
тексту договору було встановлено двома або
кількома мовами, його текст кожною мовою
має однакову силу, якщо договорами не передбачається або учасники не домовились, що у
разі розходження між цими текстами переважну силу матиме якийсь один певний текст;
б) варіант договору мовою, іншою, ніж ті, якими було встановлено автентичність тексту,
вважається таким тільки у тому разі, коли це
передбачено договором або коли про це домо-
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вилися учасники договору; в) передбачається,
що терміни договору мають однакове значення
в кожному автентичному тексті; г) за винятком
того випадку, коли до п. «а» переважну силу
має якийсь один певний текст, якщо порівняння автентичних текстів виявляє розбіжності значень, які не усуваються застосуванням
ст. ст. 31, 32 (тобто загальних правил тлумачення), приймається те значення, яке, з урахуванням об’єкта і цілей договору, якнайкраще узгоджує ці тексти. Крім цього, адвокатам
слід мати на увазі те, що Закон України «Про
виконання рішень та застосування практики
Європейського Союзу з прав людини» окремо
передбачає порядок посилання на Конвенцію
про захист прав і основних свобод людини і
практику цього суду. У такому випадку, як
зазначено в ст. 18 даного Закону, для посилання на текст Конвенції суди використовують
офіційний переклад Конвенції українською
мовою та практику Суду.
Висновки
Отже, необхідно звернути увагу на низку
особливостей міжнародно-правових актів, а
саме:
1. Як правило, у цих джерелах конкретно
не ставиться завдання щодо запобігання злочинам: йдеться перш за все про захист прав
людини і громадянина (Загальна Декларація
прав людини від 10 грудня 1948 р.; Декларація з прав людини та особистої свободи
медичних працівників 1985 р.; Типова угода
про передачу кримінального судочинства та
ін.). При цьому термін «захист» тлумачиться
у цих міжнародних актах у широкому розумінні, тобто в завуальованій формі. Зазначена діяльність передбачає й ту, що пов’язана із
попередженням злочинів [16, с. 666-667].
2. Окремі міжнародно-правові акти поряд
з основними змістовними завданнями визначають і ті, що стосуються запобігання злочинам (Декларація про права і обов’язки
окремих осіб, груп та органів суспільства заохочувати та захищати загальноприйняті права людини і основні свободи; Звід принципів
захисту всіх осіб, що підлягають затриманню
або ув’язненню у будь-якій формі; Основні
принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання
правопорядку тощо).
3. Є незначна кількість міжнародно-правових документів, що присвячені питанням, які пов’язані із запобіганням злочинам
(Віденська декларація про злочинність і правосуддя: відповіді на виклики XXI століття;
Декларація про захист усіх осіб від насильницького зникнення; Декларація ООН
про злочинність та громадську безпеку від
12 грудня 1996 р. тощо).
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4. Жоден із зазначених категорій міжнародно-правових договорів не зобов’язує адвокатуру займатись діяльністю із запобігання
злочинам, але рекомендує, поряд з іншими
суб’єктами правової охорони та захисту,
займати активну позицію щодо виявлення,
запобігання та реагування на факти порушення прав людини і громадянина.
Як узагальнення можна згадати відомий
вислів О.Ф. Кістяковського про те, що інститут адвокатів повинен бути створений не для
однієї тільки мети захищати, зокрема, бідних,
оскільки у ході судових дебатів таку мету
повною мірою ставить звичайний адвокат,
навпаки, цей інститут має бути трибуналом
захисту, що встановлений у виді постійної
магістратури, яка має призначення гарантувати свободу громадян з першого моменту,
з якого виникає щодо них небезпека кримінального процесу [17, с. 45].
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В статье выяснено содержание международно-правовых актов, которые касаются деятельности адвокатуры как субъекта предотвращения преступлений, а также определены наиболее проблемные вопросы, которые в связи с этим требуют решении на всех уровнях в нашем государстве.
Ключевые слова: адвокат, специалист в отрасли права, предотвращение, преступление, субъект
предохранительной деятельности, международное право.

The article clarifies the content of international legal acts related to the activity of the advocacy as the
subject of crime prevention, as well as identifies the most problematic issues that in this regard require resolution at all levels in our state.
Key words: lawyer, specialist in law, prevention, crime, preventive activity subject, international law.
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ЧАС ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РОЗУМІННЯ
У статті проаналізовано окремі законодавчі та доктринальні положення щодо часу вчинення злочину. Встановлено, що проблема часу вчинення злочину на сьогодні є недостатньо дослідженою у теорії кримінального права України, а наявні наукові розробки не містять комплексного її
розв’язання. Окреслено проблемні питання кримінально-правової характеристики часу вчинення
злочину, пов’язані з обмеженим його розумінням, допущенням помилок у формулюванні дефініції, ототожненням часу вчинення злочину як універсальної кримінально-правової категорії та обов’язкової
ознаки об’єктивної сторони злочину (складу злочину).
Констатовано, що час вчинення злочину характеризується рядом моментів – коротких проміжків часу, етапів його існування (розвитку): початком, продовженням, припиненням та закінченням.
Ключові слова: час вчинення злочину, момент вчинення злочину, момент початку вчинення злочину, момент продовження злочину, момент припинення злочину, момент закінчення злочину, об’єктивна
сторона злочину, об’єктивна сторона складу злочину, чинність закону про кримінальну відповідальність
у часі.

Постановка проблеми. Під час розслідування будь-якого злочину слідчий
зобов’язаний встановити час його вчинення. Такий обов’язок випливає насамперед
із положень кримінального та кримінальнопроцесуального закону. Адже час вчинення
злочину входить до події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України),
яка, у свою чергу, є обов’язковим елементом
предмета доказування. Без встановлення
часу вчинення злочину неможливо забезпечити і правильну кваліфікацію злочину,
а отже, притягнути особу до кримінальної
відповідальності. Час вчинення злочину
має важливе і криміналістичне та кримінологічне значення, оскільки він входить до
криміналістичної та кримінологічної характеристики злочинів [1; 2]. У криміналістиці час вчинення злочину використовується
зазвичай для розробки ефективної методики розслідування злочину і здебільшого є
складовою частиною обстановки вчинення
злочину. Натомість кримінологи вивчають
час вчинення злочину в контексті розробки
ефективної системи заходів запобігання суспільно небезпечним діянням, передбаченим
законом про кримінальну відповідальність.
Незважаючи на таке багатогранне значення часу вчинення злочину, вчення про нього
є недостатньо розробленим не лише в теорії
кримінального права, але й у кримінально-
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му процесі, криміналістиці та кримінології.
Водночас таку розробку логічно розпочати
з норм саме матеріального права, зміст яких
є підґрунтям для реалізації положень інших
наук кримінально-правового циклу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вагомим внеском у розроблення проблематики часу вчинення злочину у кримінальному праві є дослідження українських учених:
О. О. Дудорова, З. А. Загиней, М. В. Карчевського, Ю. О. Кучера, П. С. Матишевського,
В. О. Навроцького, М. І. Панова, А. М. Ришелюка, А. В. Савченка, Є. Л. Стрєльцова,
П. Л. Фріса, М. І. Хавронюка та ін. Попри
вагомий внесок учених у дослідження часу
вчинення злочину, не всі проблеми цієї
кримінально-правової категорії розв’язано,
зокрема, це стосується, поняття «час вчинення злочину», його елементів, місця у системі
норм та інститутів кримінального права.
Метою пропонованої статті є з’ясування
проблемних аспектів кримінально-правової характеристики часу вчинення
злочину, аналіз підходів вчених щодо їх
розв’язання та формулювання на цій підставі пропозицій щодо вдосконалення його
доктринального розуміння.
Виклад основного матеріалу. Час вчинення злочину у теорії кримінального права
© А. Вознюк, 2019
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зазвичай розглядається в контексті чинності
закону про кримінальну відповідальність в
часі або кримінально-правової характеристики ознак об’єктивної сторони складу злочину. Однак цим не вичерпується його кримінально-правове значення.
Як слушно зауважує З. А. Загиней, темпоральність відображає об’єктивний час у
тексті КК та проявляється як чинність кримінального закону України у часі, правові
строки, визначення часу вчинення злочину, а
також темпоральні оцінні поняття, повторюваність і тривалість [3, с. 18].
Звичайно, що час вчинення злочину не
охоплює усі темпоральні аспекти закону про
кримінальну відповідальність, однак стосується значної її частини.
Час вчинення злочину є важливою категорією кримінального права, оскільки необхідний
для: 1) встановлення злочинності, караності та
інших кримінально-правових наслідків діяння;
2) визначення моменту закінчення злочину;
3) кваліфікації злочинів, зокрема встановлення
ознак складу злочину, оскільки є обов’язковою
ознакою окремих складів злочину; 4) призначення покарання, оскільки впливає на ступінь
суспільної небезпеки злочину; 5) визначення
меж дії закону про кримінальну відповідальність у часі; 6) визначення злочину, вчиненого
на території України; 7) встановлення осудності, неосудності та обмеженої осудності особи; 8) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності;
9) встановлення віку, з якого відповідно до КК
може наставати кримінальна відповідальність
тощо.
Відповідно до ч. 3 ст. 4 КК України, часом
вчинення злочину визнається час вчинення
особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.
Однак таке визначення не здатне задовольнити ні теорію, ні практику, оскільки воно
не розкриває повною мірою значення цієї
кримінально-правової категорії. У визначенні порушено правило про те, що визначення
не повинно містити в собі коло. Ми маємо
ситуацію, коли визначаюче поняття майже
буквально повторює визначуване поняття
(тобто утворюється тавтологія). Час вчинення злочину визначається через час вчинення
діяння. Що ж розуміє законодавець під терміном «час», невідомо. З огляду на зазначене,
не можна погодитися з вченими, які у визначенні часу вчинення злочину також вживають термін «час» [4, с. 181; 5, с. 120; 6, с. 1018;
7, с. 139].
Час вчинення злочину з огляду на те значення, яке він має у системі кримінального
права, не можна зводити виключно до ознаки об’єктивної сторони злочину чи складу

злочину. Безумовно, це важлива об’єктивна
ознака злочину чи складу злочину, яка загалом для злочину чи загального складу злочину є факультативною. Однак у тому разі,
коли певний злочин може бути вчинений
лише у певний час, який передбачений у
диспозиції кримінально-правової норми, ця
ознака стає обов’язковою для цього складу
злочину [7, с. 78].
Окремі вчені, надаючи дефініцію часу
вчинення злочину, тлумачать його саме як
ознаку об’єктивної сторони злочину.
П. С. Матишевський визначає це поняття як означений у законі проміжок часу,
протягом якого може бути вчинено злочин
[5, с. 120]. «Означений у законі», очевидно,
це передбачений Особливою частиною КК
України, тобто в цьому разі час вчинення
злочину розглядається як обов’язкова ознака
об’єктивної сторони злочину.
Як ознаку об’єктивної сторони злочину
визначив досліджуване поняття і М. І. Панов.
На думку вченого, час вчинення злочину –
ознака об’єктивної сторони злочину – певний відрізок (проміжок) часу, протягом якого вчиняється злочин [6, с. 1018]. Однак на
відміну від дефініції П. С. Матишевського у
визначенні М. І. Панова відсутні ознаки, які
вказують на те, що йдеться саме про час як
ознаку об’єктивної сторони злочину: очевидно, що вчений дав загальне кримінально-правове визначення часу вчинення злочину, тобто розкрив його у більш широкому значенні.
Натомість для теорії і практики кримінального права необхідна не лише дефініція
часу як обов’язкової ознаки злочину (складу злочину), але й універсальне визначення
часу вчинення злочину, яке можна було би
поширити на всю систему кримінального
права, а можливо, й інші науки кримінальноправового циклу.
До речі, найбільше доктринальних визначень стосується саме часу як універсальної,
принаймні для кримінального права, категорії.
О. О. Дудоров стверджує, що час – певний
часовий період, протягом якого вчинюється
кримінальне правопорушення [4, с. 181].
А. В. Савченко зазначає, що час – окремий період, протягом якого вчиняється злочин, зокрема пора року, місяця, тижня, доби,
а також час, пов’язаний з деякими умовами
[9, с. 16].
П. Л. Фріс наголошує, що час вчинення
злочину – це відповідний проміжок часу,
протягом якого вчиняється злочинне діяння
і в ряді випадків настають передбачені законом шкідливі наслідки [7, с. 139].
А. М. Ришелюк зауважує, що час – період, протягом якого вчинюється злочин
[10, с. 13].
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Відрізняється оригінальністю позиція Є. Л. Стрєльцова, на думку якого у
ч. 3 ст. 4 КК законодавець уперше визначив
момент вчинення злочину – це момент вчинення дії або бездіяльності, передбаченої
законом [11, с. 16]. Отже, вчений замінив
поняття «час» на «момент».
Нестандартний підхід до визначення часу вчинення злочину пропонують
М. В. Карчевський та Ю. О. Кучер. Вчені
розмежовують юридичний та фактичний
час вчинення злочину. Юридичний час
вчинення злочину, на думку дослідників,
загальна нормативна інформація про темпоральний вимір юридичного діяння та
причинно пов’язаних із ним передбачених
кримінальним законом наслідків [12, с. 314].
Фактичний час вчинення злочину – конкретна фактична інформація про тривалість
реального діяння та причинно пов’язаних із
ним певних наслідків, що настали в межах
відповідного темпорального виміру, передбаченого певною нормою Особливої частини КК [12, с. 315].
Аналіз дефініцій часу вчинення злочину дає підстави стверджувати, що для його
визначення науковці використовують різні
терміни, зокрема «певний часовий період»
[4, с. 181], «окремий період» [9, с. 16], «відповідний проміжок часу» [7, с. 139], «період»
[10, с. 13], «темпоральний вимір» [12, с. 314],
«тривалість» [12, с. 315].
Очевидно, щоб дати відповідь на питання, який термін найбільше підходить для
досліджуваної дефініції, варто звернутися до
тлумачного словника.
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови час має декілька значень, серед яких найбільш корисними для
нашого дослідження є такі визначення часу:
1) одна з основних об’єктивних форм існування матерії, яка виявляється в тривалості
буття; 2) тривалість існування явищ і предметів, яка вимірюється століттями, роками,
місяцями, годинами, хвилинами і т. ін. Міра
тривалості всього того, що відбувається, здійснюється; 3) проміжок, відрізок у послідовній зміні годин, днів, років і т. ін., протягом
яких що-небудь здійснилося, здійснюється
чи здійснюватиметься [13, с. 1594].
З екстраполяції значення терміна «час»
на «час вчинення злочину» можна вивести
декілька важливих положень.
По-перше, час вчинення злочину – це
його тривалість. Тривалість – час, період,
строк, протягом якого щось діє, відбувається,
існує [13, с. 1473].
Термін строк не слід застосовувати у
визначенні часу вчинення злочину, оскільки строк – це установлений, визначений для
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кого-, чого-небудь відрізок часу або установлений, призначений час, момент [13, с. 1404].
Водночас час вчинення злочину ніхто не
встановлює і не призначає. Законодавець
лише закріплює в диспозиціях окремих кримінально-правових норм вказівку на час вчинення певного діяння.
Натомість більш логічно використовувати термін «період», який має такі значення:
1) проміжок часу, обмежений певними датами,
подіями і т. ін. // Час, коли відбувається яканебудь подія, триває дія, розгортається чиясь
діяльність і т. ін. // Відтинок часу, позначений
існуванням, наявністю чого-небудь; 2) певна
стадія, фаза чого-небудь; 3) проміжок часу,
протягом якого відбувається якийсь регулярно
повторюваний процес або рух [13, с. 937].
Тобто час можна розглядати як період,
протягом якого вчиняється злочин або діє
особа, яка його вчиняє.
По-друге, час вчинення злочину можна
вимірювати принаймні в секундах, хвилинах,
годинах, днях, місяцях, роках. Якщо говорити про злочин взагалі, то він існує не одне
століття (так, наприклад, крадіжка – злочин,
відомий ще з давніх часів на територіях різних держав). Однак якщо говорити про конкретний злочин, то його тривалість існування може вимірюватися в секундах, хвилинах,
годинах, днях, місяцях, роках. Такий злочин,
як бандитизм, може тривати роками, а умисне вбивство – декілька секунд.
По-третє, оскільки час – це одна з основних об’єктивних форм існування матерії,
яка виявляється в тривалості буття, то час
вчинення злочину має свій початок та закінчення.
Таким чином, час вчинення злочину –
тривалість його існування, що визначається,
насамперед, моментами початку та закінчення. Однак, з огляду на наявність у теорії кримінального права триваючих та продовжуваних злочинів, доцільно зазначати і моменти
продовження та припинення злочину, які
також охоплюються категорією «час вчинення злочину».
Отже, час вчинення злочину характеризується рядом моментів – коротких проміжків часу, етапів його існування (розвитку):
початком, продовженням, припиненням
та закінченням.
Зазначені елементи часу вчинення злочину також випливають із логічного тлумачення ч. 2 ст. 6 КК України (злочин визнається
вчиненим на території України, якщо його
було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України).
Момент початку злочину – момент, з
якого розпочинається вчинення злочину,
перший момент вияву суспільно-небезпеч-
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ного діяння. Це момент початку дії чи бездіяльності.
У різних категоріях злочинів момент
початку вчинення злочину має особливості.
У незакінчених злочинах моментом початку
є вчинення підготовчих дій – підшукування
або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також
інше умисне створення умов для вчинення
злочину (ч. 1 ст. 14 КК України). У злочинах із матеріальним, формальним та усіченим складом початком вчинення злочину є
момент, з якого розпочинається суспільно
небезпечне діяння – дія чи бездіяльність.
У триваючих злочинах початком є діяння, з
якого розпочався «злочинний стан», а у продовжуваних – вчинення першого з тотожних діянь, об’єднаних єдиним злочинним
наміром.
Момент продовження злочину – це
момент вчинення другого і наступного
тотожного діяння, що утворюють єдиний
злочин. Має місце у продовжуваних злочинах. Крім того, продовженням злочину можна назвати так зване подальше перебування
у «злочинному стані» (має місце у триваючих злочинах).
Момент припинення злочину – це момент
переривання злочину, який ще не доведено
до кінця. Припинення вчинення злочину
може відбуватися лише до його закінчення.
Особа може припинити злочин з власної волі
(добровільно відмовилась від доведення злочину до кінця), а також з причин, що не залежали від її волі (затримана працівниками
правоохоронних органів).
Момент закінчення злочину – це момент
доведення його до кінця, момент завершення
діяння. Це момент, з якого у діянні містяться усі ознаки складу злочину, передбаченого
відповідною статтею Особливої частини КК
[14, с. 63-65]. Питання про момент закінчення злочину є одним із найбільш дискусійних
у теорії кримінального права.
Час вчинення злочину насамперед варто
розглядати у двох значеннях:
1) як необхідну умову кваліфікації кожного злочину;
2) як ознаку об’єктивної сторони злочину
(складу злочину).
Час вчинення злочину як універсальна
кримінально-правова категорія – це період, протягом якого суб’єкт вчиняє злочин.
Водночас час як обов’язкова ознака
об’єктивної сторони злочину – це передбачена диспозицією кримінально-правової
норми риса злочину, яка характеризує тривалість його вчинення.

Висновки
Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки.
По-перше, проблема часу вчинення злочину натепер є недостатньо дослідженою у
теорії кримінального права України, а наявні
наукові розробки не містять комплексного її
розв’язання. Не вирішать проблеми і результати наукових роздумів, описаних у пропонованій читачу статті, однак принаймні вони
нададуть поштовх для майбутніх монографічних досліджень.
По-друге, проблематика часу вчинення злочину не обмежується лише ознаками
злочину (складу злочину) та положеннями
щодо чинності закону України про кримінальну відповідальність у часі. Вона охоплює
й низку інших норм та інститутів системи
кримінального права.
По-третє, час вчинення злочину як універсальна кримінально-правова категорія – це період, протягом якого суб’єкт вчиняє злочин. Водночас час як обов’язкова
ознака об’єктивної сторони злочину (складу
злочину) – це передбачена диспозицією кримінально-правової норми риса злочину, яка
характеризує тривалість його вчинення.
По-четверте, час вчинення злочину
характеризується рядом моментів – коротких проміжків часу, етапів його існування
(розвитку): початком, продовженням, припиненням та закінченням.
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В статье проанализированы отдельные законодательные и доктринальные положения о времени совершения преступления. Установлено, что проблема времени совершения преступления сегодня
недостаточно исследована в теории уголовного права Украины, а имеющиеся научные разработки не
содержат комплексного ее решения. Определены проблемные вопросы уголовно-правовой характеристики времени совершения преступления, связанные с ограниченным его пониманием, допущением
ошибок в формулировке дефиниции, отождествлением времени совершения преступления как универсальной уголовно-правовой категории и обязательного признака объективной стороны преступления (состава преступления).
Констатировано, что время совершения преступления характеризуется рядом моментов –
коротких промежутков времени, этапов его существования (развития): началом, продолжением,
прекращением и окончанием.
Ключевые слова: время совершения преступления, момент совершения преступления, момент начала совершения преступления, момент продолжения преступления, момент прекращения преступления,
момент окончания преступления, объективная сторона преступления, объективная сторона состава преступления, действие закона об уголовной ответственности во времени.

In article separate legislative and doctrinal provisions on crime commission time are analysed. It is established that a crime commission time problem today of Ukraine which is insufficiently explored in the theory of
criminal law, and the available scientific developments do not contain its complete solution. The problematic
issues of criminal characteristic of time of commission of crime connected with his limited understanding,
assumption of mistakes in a formulation of a definition, identification of time of commission of crime as
universal criminal category and obligatory sign of the objective party of crime are defined.
It is noted that time of commission of crime is characterized by a number of the moments – short periods,
stages of its existence (development): beginning, continuation, termination and termination.
Key words: crime commission time, crime commission moment, moment of the beginning of commission
of crime, crime extension moment, crime termination moment, moment of the end of crime, objective party of
crime, objective party of corpus delicti, operation of the law on criminal liability in time.
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
У статті розглядаються особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та питання,
які пов’язані з покаранням. Викладені вироблені на цій основі пропозиції щодо вдосконалення норм
чинного КК України з урахуванням національного досвіду, судової практики, досвіду інших держав, а
також міжнародних стандартів у галузі охорони прав неповнолітніх.
Ключові слова: злочинність неповнолітніх, кримінальна відповідальність неповнолітніх, покарання
неповнолітніх, вік кримінальної відповідальності, покарання, особливості відповідальності та покарання
неповнолітніх.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Злочинність неповнолітніх постійно
привертає до себе особливу увагу вчених та
практиків. Нині це зумовлено не тільки тим,
що неповнолітні завжди визнавались злочинцями особливого роду, але й тим, що сьогодні
неповнолітні – одна з найбільш кримінально
уражених верств населення. Соціально-економічна криза в Україні, безробіття, невирішені завдання культурно-виховного характеру інтенсивно впливають на формування
молодого покоління. В окремих випадках
ці явища зумовлюють відчуження неповнолітніх від офіційних інститутів соціалізації,
таких як сім’я, школа та ін. В Україні великих розмірів набула проблема безпритульних дітей. За даними Міністерства освіти і
науки України 12 тисяч дітей віком від 7 до
15 років ніде не навчаються, а отже виховання їх відбувається переважно на вулиці
[1, с. 13]. Останні п’ять років спостерігається
стійка тенденція до збільшення дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування. Як правило, ці діти входять до «групи
ризику», тобто вони найбільш схильні до
вчинення правопорушень [2, с. 18-26]. Особливого значення набула проблема алкоголізму та наркоманії серед неповнолітніх. Так,
згідно з даними Інституту педагогіки, майже
93 % обстежених дітей і підлітків вживають
алкогольні напої, схильність до вживання
алкоголю вже сформувалась у 17 % учнів
п’ятих, 25 % – восьмих та 56 % – одинадцятих класів [3, с. 96]. Масовим стало явище
перших наркотичних спроб серед підлітків
11–12 років [4, с. 66]. Соціальна занедбаність
неповнолітніх за умов плюралізму поглядів,
відсутності чітких моральних орієнтирів
сприяє виникненню та поширенню у середовищі неповнолітніх негативних явищ, які
© Л. Головійчук, 2019

породжують злочинність. Тому не дивно, що
характерною особливістю злочинності неповнолітніх є тенденція до її зростання, коли
спостерігається значне скорочення рівня
народжуваності. Відсоток приросту злочинності серед неповнолітніх у 3–4 рази перевищує приріст неповнолітнього населення за
цей період.
За даними офіційної статистики кількість лише зареєстрованих злочинів неповнолітніх зросла за вказаний період у 4 рази,
кількість неповнолітніх злочинців – майже у
три рази. Темпи зростання злочинності неповнолітніх майже втричі перевищували темпи
зростання загальної злочинності [5, с. 131].
Суспільно небезпечні діяння неповнолітніх усе більше набувають форм жорстоких
корисливо-насильницьких посягань. Здебільшого неповнолітні злочинці – це особи з
антисоціальною спрямованістю і схильністю
до стійких стереотипів антисуспільної поведінки. Випадково вчиняють злочини лише
одиниці з них [5, с. 133-135]. Помітно посилився зв’язок злочинності неповнолітніх з
організованою злочинністю. На тлі зростання злочинності серед неповнолітніх зростає
і кількість суспільно небезпечних діянь, які
вчиняються особами до досягнення віку кримінальної відповідальності. Щорічно в Україні близько 12 тисяч дітей вчиняють такі
діяння [6, с. 20-23]. При цьому їх кількість
щорічно зростає [7, с. 57]. Ці діяння набувають дедалі більше цинічного та жорстокого
характеру. І, що найжахливіше, зростає кількість скоєних ними вбивств [8, с.13].
Натепер суспільство та держава не
можуть забезпечити ефективну систему
попередження злочинності неповнолітніх.
У сучасних умовах розвитку суспільства
визнається, що для неповнолітніх злочинців
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недостатнім є застосування лише медикопедагогічних заходів. У певних випадках
держава змушена притягувати їх до кримінальної відповідальності. Проте і суворі
каральні підходи, як показує історичний
досвід, не виправдали себе. Очевидним є те,
що система кримінально-правового впливу
на неповнолітніх злочинців потребує компромісного вирішення. Адже тут входять між
собою в колізію, з одного боку, інтереси суспільства, які потребують захисту, а з іншого – інтереси охорони молодого покоління,
важливість яких для майбутнього кожної
нації не викликає сумнівів.
Аналіз наукових досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання
даної проблеми і на які спирається автор.
Суттєвий внесок у вирішення проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх
зробили в своїх працях такі вчені, як В.І. Арькова, З.А. Астеміров, В.І. Бурдін, Г.С. Гаверов, Н.І. Гуковська, А.І. Долгова, І.О. Кобзар, Л.М. Кривоченко, Г.М. Міньковський,
Е.Б. Мельнікова, В.Ф. Мороз, В.С. Орлов,
А.А. Прімаченок, І.М. Сабіров, Н.К. Семернева,
М.О. Скрябін, К.К. Сперанський, М.С. Таганцев, А.П. Тузов, О.І. Чернишев, О.П. Чугаєв,
Я.М. Шевченко, А.Е. Якубов, та ін.
Метою є комплексне вирішення питання
кримінальної відповідальності неповнолітніх, вироблення на цій основі пропозицій щодо вдосконалення норм чинного
КК України, що стосуються особливостей їхньої кримінальної відповідальності, з урахуванням національного досвіду,
судової практики, досвіду інших держав,
а також міжнародних стандартів у галузі
охорони прав неповнолітніх.
Для досягнення вказаної мети були
поставлені такі основні завдання:
• простежити розвиток законодавства
України в частині особливостей кримінального покарання неповнолітніх;
• проаналізувати особливості наявної в
Україні системи покарань, що застосовуються до неповнолітніх;
Об’єктом дослідження виступають проблеми особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Предметом дослідження є чинне кримінальне законодавство України, практика
його застосування, кримінально-правові норми законодавчих актів минулого та
позаминулого століть, що були чинними в
Україні, статистичні дані, а також система
наукових поглядів із приводу розглядуваних проблем.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
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наукових результатів. Погляд, що існує у
суспільстві, на злочин, особу, що його вчинила, та на інші інститути кримінального права
залежить від традицій, етапу економіко-політичного розвитку суспільства. Загальна система покарань, які можуть застосовуватися
до повнолітніх злочинців, передбачена в
ст. 51 КК України. Однак самого визначення
цього поняття КК України не містить. У кримінально-правовій науці під системою покарань прийнято розуміти встановлений кримінальним законом і обов’язковий для суду
вичерпний перелік покарань, розміщених у
певному порядку за ступенем їхньої суворості [9, с. 347; 32, с. 65]. На думку Н.Ф. Кузнєцової, система покарань – це цілісна множинність видів покарань (елементів системи) і
підсистем, які включають згруповані за різними підставами види покарань. При цьому,
на її думку, система покарань охоплює підсистеми, тобто групи видів покарань, які класифікуються за різними підставами та знаходяться у певній ієрархії [10, с. 27].
До ознак, притаманних системі покарань,
відносять такі: 1) вона встановлюється лише
кримінальним законом; 2) перелік покарань,
які утворюють систему, є обов’язковим для
суду, тобто суд не може від нього відступити; 3) цей перелік покарань є вичерпним;
4) система покарань передбачає їх побудову
у певному порядку за ступенем їх тяжкості
[11, с. 25].
На відміну від КК УРСР 1960 р. система
покарань у чинному КК України побудована
за принципом «від менш суворого до більш
суворого покарання» і включає 12 видів
покарань: штраф; позбавлення військового,
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю; громадські роботи; виправні
роботи; службові обмеження для військовослужбовців; конфіскація майна; арешт; обмеження волі; тримання в дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців; позбавлення волі на певний строк; довічне позбавлення волі. В українській кримінально-правовій
науці є різні підходи до критеріїв класифікації покарань. Наприклад, детальну класифікацію покарань наводить М.І. Хавронюк,
який поділяє їх так: за юридичною значущістю – основні, додаткові, змішані; за зв’язком
з ізоляцією від суспільства – пов’язані з нею
(позбавлення волі, арешт) та не пов’язані (всі
інші); за наявністю або відсутністю обмежень
майнового характеру; за суб’єктами – загальні та спеціальні [9, с. 239-241]. Т.А. Денисова пропонує таку класифікацію покарань:
1) за порядком застосування і ступенем
самостійності: основні, додаткові і зміша-
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ні; 2) за терміном: строкові та безстрокові;
3) за характером виправного впливу:
пов’язані з ізоляцією від суспільства і
виправним впливом та не пов’язані із цим
[11, с. 25-26]. Є.В. Фесенко за характером
заходів, які можуть бути застосовані до засудженого, та специфікою обмеження прав
і свобод поділяє покарання на п’ять груп:
покарання майнового характеру; покарання,
пов’язані з моральним впливом; покарання,
пов’язані з трудовим впливом; покарання,
пов’язані з обмеженнями у сфері діяльності
засудженого, та покарання, пов’язані з обмеженням переміщення і спілкування з іншими
членами суспільства [9, с. 115]. При цьому
слід зазначити, що до неповнолітніх віком від
14 до 16 років можуть бути застосовані лише
два покарання: позбавлення волі на певний
строк та штраф. Вважаємо слушною думку П.Г. Пономарьова, який називає систему
покарань для неповнолітніх додатковою або
усіченою [12, с. 157]. Наявність окремої системи покарань для неповнолітніх обґрунтовується тим фактом, що суспільство не має
права висувати до неповнолітніх такі самі
суворі вимоги, як до своїх дорослих членів.
Окрім того, враховуючи біологічні, психологічні та соціальні особливості неповнолітнього віку, закон, виокремлюючи спеціальні
норми про кримінальну відповідальність та
покарання неповнолітніх, керується принципами справедливості, гуманізму, економії кримінальної репресії, вважаючи, що до
неповнолітніх правопорушників достатніми
є заходи виховно-педагогічного, а не карального характеру [9, с. 206].
Таким чином, фактично в Україні до
неповнолітніх можуть бути застосовані
шість видів покарань. Але при цьому слід
мати на увазі, що такі покарання, як громадські роботи, виправні роботи та арешт, не
можуть застосовуватися до неповнолітніх,
яким не виповнилося 16 років. Пленум Верховного Суду України у своїй постанові від
16.04.2004 № 5 «Про практику застосування
судами України законодавства у справах про
злочини неповнолітніх» підкреслює, що інші
основні та додаткові покарання до неповнолітніх застосовуватися не можуть, навіть
якщо під час розгляду справи в суді вони
вже досягли повноліття (п. 11). Окрім того,
Пленум Верховного Суду України звертає
увагу судів на той факт, що перелік покарань,
передбачений ст. 98 КК України, є вичерпним, а тому інші покарання (зокрема, обмеження волі та конфіскація майна) не можуть
застосовуватися до неповнолітніх у тому
числі в порядку переходу до іншого, більш
м’якого виду основного покарання відповідно до ст. 69 КК України [13, с. 5-6].

Покарання для неповнолітніх можна класифікувати – за аналогією із загальною системою покарань для дорослих і з використанням, зокрема, класифікації М.І. Хавронюка
[9, с. 239-241] – таким чином: за юридичною
значущістю – основні (позбавлення волі,
арешт, виправні роботи, громадські роботи),
додаткові (позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю)
та змішані (штраф); за зв’язком з ізоляцією
від суспільства – пов’язані з нею (позбавлення волі, арешт) та не пов’язані (всі інші); за
наявністю або відсутністю обмежень майнового характеру – пов’язані з такими обмеженнями (штраф, виправні роботи, громадські роботи) та не пов’язані з ними (всі інші);
за суб’єктами – загальні (позбавлення волі)
та спеціальні (всі інші); за терміном – безстрокові (штраф) та строкові (всі інші).
Отже, принципових відмінностей у класифікації покарань неповнолітніх порівняно із загальною системою покарань немає,
оскільки її специфіка, як вже зазналося,
полягає головним чином у скороченні кількості покарань, зменшенні їх термінів (для
позбавлення волі і штрафу – максимальних,
для інших покарань – як мінімальних, так
і максимальних) та умовах і особливостях
призначення. Наприклад, для неповнолітніх
скорочені розміри відрахувань у дохід держави у разі виправних робіт (5-10 % замість
10-20 % для повнолітніх), а також зменшений
максимальний розміру штрафу (500 НМДГ
замість 1000 НМД для повнолітніх). Окрім
цього, штраф може призначатися неповнолітнім за наявності певних додаткових умов,
зокрема наявності самостійного доходу або
майна.
Через законодавчі недоліки та соціально-економічні чинники вкрай рідко застосовуються альтернативні позбавленню волі
покарання. Наприклад, у 2012 р. в межах
всієї України позбавлення волі було застосовано до 22,7 % засуджених неповнолітніх,
а інші види покарань застосовуються вкрай
рідко: арешт – 0,48 %, громадські роботи –
0,4 % , виправні роботи – 0,23 %, штраф –
1,5 % [14, с. 24]. Однак ще в радянський період
М.О. Скрябін наводив аргументи на користь
позиції про те, що найбільш доцільними та
ефективними покараннями для неповнолітніх є виправні роботи, обов’язок відшкодувати заподіяну шкоду, громадська догана
та позбавлення волі [15, с. 23]. За даними
цього вченого, у 80-х рр. ХХ ст. суди в СРСР
найчастіше застосовували до неповнолітніх
позбавлення волі (більше 50 % випадків),
умовне засудження та відстрочку виконання
вироку. Як видно, ця тенденція зберігається
в Україні й понині.
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Санкції багатьох статей Особливої частини КК України в аспекті можливості
застосування їх до неповнолітніх злочинців є далекими від наукової обґрунтованості і потребують суттєвого вдосконалення.
У зв’язку з цим потребує вирішення складна проблема ефективності як кримінальноправових норм, так і покарання. Якою б
досконалою не була система кримінальних
покарань, її ефективність у боротьбі зі злочинністю визначається не лише власними
перевагами та якостями, а тим, наскільки
науково обґрунтовано, оптимально й якісно
реалізовано систему покарань у кримінально-правових санкціях, а також тим, настільки професійно та грамотно та відповідно до
закону ці кримінально-правові санкції реалізуються в судовій практиці під час розгляду конкретних кримінальних проваджень.
Таким чином, ефективність системи кримінальних покарань залежить від ефективності
конструкцій кримінально-правових санкцій
закону та ефективності реалізації цих конструкцій у судовій практиці [16, с. 121].
Відразу ж після прийняття чинного КК
України вітчизняні науковці почали звертати увагу на дискримінаційний характер його
норм у частині покарання неповнолітніх,
слушно підкреслюючи необхідність внесення
відповідних змін, наводячи схожі приклади і
ситуації. Наприклад, кваліфікований вид крадіжки (за ч. 2 ст.185 КК України) карається
позбавленням волі або обмеженням волі на
строк до 5 років і, таким чином, у разі вчинення цього злочину неповнолітніми щодо
них може бути застосоване лише позбавлення
волі, тоді як до дорослих злочинців – і обмеження волі [17, с. 422]. На ситуацію з покараннями неповнолітніх слушно звертає також
увагу В. В. Антипов, який найбільш докладно
проаналізував обставини і підстави незастосування певних видів покарань, зокрема, і щодо
неповнолітніх. Так, цей вчений підкреслює,
що зі змісту ст. 98 КК України та обмежень
щодо застосування окремих видів покарань
до неповнолітніх, яким немає 16 років, випливає алогічна ситуація: в багатьох випадках
неповнолітні перебувають у гіршому становищі порівняно з дорослими злочинцями.
Висновки
Таким чином, ми вважаємо, що з метою
оптимізації, раціоналізації та гуманізації
кримінального законодавства в частині покарання неповнолітніх, а також підвищення
ефективності правозастосовної практики
пропонується внесення низки змін до КК
України. Зокрема, перспективним видається:
– розширення переліку покарань, що
можуть бути застосовані до неповнолітніх,
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за рахунок обмеження волі. Це покарання
може призначатися неповнолітнім із 16 років
на строк від 6 місяців до 3 років переважно
у випадку вчинення ними ненасильницьких
злочинів середньої тяжкості або неодноразового вчинення злочинів невеликої тяжкості;
- запровадження нових покарань, призначених спеціально для неповнолітніх, зокрема
юнацького арешту, який би міг призначатися
з 14 років на строк від 10 до 30 днів, а також
домашнього арешту, який би міг призначатися з 14 років на строк від 30 до 90 днів. Ці
види арешту доцільно призначати переважно неповнолітнім із позитивною соціальною
спрямованістю у разі вчинення ними злочинів
невеликої тяжкості або вчинення уперше ненасильницьких злочинів середньої тяжкості;
- збільшення мінімального строку «звичайного» арешту неповнолітніх з 15 до
30 днів, а максимального – з 45 до 90 днів;
при цьому цей вид арешту повинен призначатися лише неповнолітнім чоловічої статі з
16 років (як правило, з негативною особистісною спрямованістю) переважно у разі вчинення ними вперше насильницького злочину
середньої тяжкості або неодноразового вчинення ненасильницьких злочинів середньої
тяжкості;
– зменшення віку осіб, до яких можуть
бути застосовані громадські роботи з 16 до
14 років, але при цьому їх загальна тривалість
для неповнолітніх 14-16 років не може перевищувати 60 годин загалом та однієї години на добу. Слід передбачити обов’язкове
медичне освідування неповнолітніх зі
складанням відповідного акта (довідки)
щодо їхньої фізичної можливості за станом
здоров’я виконувати це покарання;
– потребує ґрунтовного вивчення й
обговорення – з урахуванням досвіду європейських держав – можливість поєднання громадських робіт для неповнолітніх із
заходами кримінально-правової реституції,
відвідування спеціальної навчальної та/або
виховної програми;
– у ст. 102 КК України повинно бути
передбачено, що позбавлення волі не може
призначатися неповнолітнім будь-якого
віку, які вчинили злочин невеликої тяжкості незалежно від повторності або вперше
вчинили ненасильницький злочин середньої
тяжкості, а також неповнолітнім до 16 років,
які вчинили ненасильницький злочин середньої тяжкості незалежно від повторності або
вперше вчинили ненасильницький тяжкий
злочин;
– максимальний строк позбавлення
волі для неповнолітніх повинен бути скоригований залежно від їхнього віку і статі:
15 років – для неповнолітніх чоловічої ста-
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ті віком від 16 до 18 років (а також для осіб
віком від 18 до 21 року, якщо суд визнає за
можливе застосувати щодо них норми розділу XV Загальної частини КК України), які
вчинили особливо тяжкий злочин (злочини),
пов’язаний з умисним позбавленням життя
людини; 10 років – для неповнолітніх чоловічої статі віком від 14 до 16 років, а також неповнолітніх жіночої статі, які вчинили особливо
тяжкий злочин (злочини), пов’язаний з умисним позбавленням життя людини. Такі ж терміни позбавлення волі повинні стосуватися
випадків сукупності злочинів та/або вироків.
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В данной статье рассматриваются особенности уголовной ответственности несовершеннолетних и вопросы, связанные с наказанием. Изложены выработанные на этой основе предложения
по совершенствованию норм действующего УК Украины с учетом национального опыта, судебной
практики, опыта других государств, а также международных стандартов в области охраны прав
несовершеннолетних.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, уголовная ответственность несовершеннолетних, наказание несовершеннолетних, возраст уголовной ответственности, наказания, особенности ответственности и наказания несовершеннолетних.

In this article the peculiarities of juvenile criminal responsibility and issues related to punishment are
considered. On this basis, proposals are made to improve the norms of the current Criminal Code of Ukraine,
taking into account national experience, jurisprudence, experience of other states, as well as international
standards in the field of protection of minors' rights.
Key words: juvenile delinquency, juvenile criminal liability, juvenile delinquency, age of criminal liability,
punishment, peculiarities of responsibility and punishment of minors.

267

3/2019
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
УДК 34.05:[ 343.159+340.13]

Олександра Грищенко,

викладач кафедри права, філософії та політології
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

ФІКЦІЯ В ЗАКОНОДАВЧІЙ КОНСТРУКЦІЇ
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ
ЗІ ЗМІНОЮ ОБСТАНОВКИ
Стаття присвячена аналізу сутності та змісту фікції у Кримінальному кодексі України, а саме
фікції в конструкції звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки. Здійснений аналіз нормативно-правових актів, поглядів учених на проблему фіктивних норм.
Ключові слова: звільнення, кримінальна відповідальність, зміна обстановки, фікція.

Постановка проблеми. Актуальним сьогодні залишається питання реалізації, дотримання та конкретизації норм Кримінального
кодексу України (далі – КК України). Але
іноді законодавець у нормах кримінального закону може використовувати фікції, які
вносять нечіткість у статті КК України.
Метою статті є аналіз кримінально-правової фікції в конструкції звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку зі
зміною обстановки.
Виклад основних результатів дослідження. Законодавець у ст. 48 КК України
[1] передбачив звільнення від кримінальної
відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки так: «Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім
корупційних злочинів, може бути звільнено
від кримінальної відповідальності, якщо буде
визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене
нею діяння втратило суспільну небезпечність
або ця особа перестала бути суспільно небезпечною». Із цього випливає те, що фікція в
конструкції звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки
виражається як спосіб юридичної техніки,
у якому класична схема (злочинне діяння –
кримінальна відповідальність – санкції) не
діє. Тобто звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки –
це різновид кримінально-правової фікції як
прийому законодавчої техніки, який полягає
в тому, що інститут конструюється не звичайним способом, а минаючи традиційну
схему: злочин – кримінальна відповідальність – покарання.
Стаття 48 КК України передбачає дві
самостійні підстави звільнення особи, яка
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вчинила злочин, від кримінальної відповідальності. Таке звільнення може мати місце,
коли внаслідок зміни обстановки: 1) вчинене
особою діяння втратило суспільну небезпечність або 2) особа перестала бути суспільно
небезпечною.
Передбачений ст. 48 КК України вид
звільнення від кримінальної відповідальності потрібно відрізняти від декриміналізації, коли на час розслідування або розгляду
справи у суді те чи інше діяння було виключено законом із кола кримінально караних.
У таких випадках підлягає застосуванню
правило про зворотну дію в часі закону про
кримінальну відповідальність, яке скасовує
злочинність діяння (ч. 1 ст. 5 КК України).
Суд виносить виправдувальний вирок за
відсутністю в діянні особи складу злочину.
Натомість ст. 48 КК України, не заперечуючи типову законодавчу оцінку діяння як злочинного, виходить із того, що кримінальна
протиправність повинна бути наявною на
момент не лише вчинення діяння, а й розслідування і розгляду справи у суді. Під час
вчинення діяння воно містило склад конкретного злочину, і ця підстава кримінальної відповідальності на момент вирішення
питання про звільнення особи від відповідальності на підставі ст. 48 КК України не
усувається, оскільки закон про кримінальну
відповідальність залишається незмінним.
Від зміни обстановки треба відрізняти
випадки опосередкованої декриміналізації, за
якої поліпшення правового становища того,
хто вчинив злочин, стає результатом змін не
закону про кримінальну відповідальність, а
нормативно-правових актів, до яких відсилають бланкетні диспозиції норм КК України
(наприклад, скасування обов’язкового платежу, що входить у систему оподаткування,
© О. Грищенко, 2019
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скорочення переліку підакцизних товарів
або видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню). У подібних ситуаціях, коли відбувається звуження обсягу злочинної поведінки, що стає результатом змін
регулятивного законодавства при незмінності закону про кримінальну відповідальність,
слід застосовувати не ч. 1 ст. 5 КК України,
в якій фігурує закон про кримінальну відповідальність, а ч. 1 ст. 58 Конституції України
як норму прямої дії універсального характеру.
Остання, завдяки вказівці на зворотну дію в
часі законів та інших нормативно-правових
актів, що скасовують відповідальність особи,
охоплює і випадки опосередкованої (безпосередньо не поєднаної зі зміною закону про кримінальну відповідальність) декриміналізації.
Звернення до розглядуваного виду звільнення від кримінальної відповідальності – право, а не обов’язок суду, який вирішує
питання про застосування ст. 48 КК України
у кожному конкретному випадку з урахуванням характеру й ступеня суспільної небезпечності злочину, тяжкості заподіяної ним
шкоди, часу, який сплив із часу забороненого
КК України діяння, важливості і значущості
обставин, які свідчать про зміну обстановки
[5, с. 117]. У разі, коли суд зробить висновок про те, що, незважаючи на істотну зміну
зовнішньої обстановки, суспільна небезпечність вчиненого діяння не відпала або винна
особа не перестала бути суспільно небезпечною, звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України не
допускається.
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки є безумовним у тому сенсі, що воно не ставиться
у залежність від подальшої поведінки особи,
щодо якої застосовано ст. 48 КК України. При
цьому дискреційні можливості суду істотно
обмежені вказівкою закону на дві обставини:
1) особа, щодо якої вирішується питання про
звільнення її від відповідальності за ст. 48 КК
України, повинна вчинити злочин вперше;
2) такий злочин має бути злочином невеликої
або середньої тяжкості [1].
Для застосування ст. 48 КК украй важливо встановити, у чому конкретно виразилася
зміна обстановки і чому вона спричинила
втрату діянням характеру суспільно небезпечного. Так, Ратнівським районним судом
Волинської області від 26 жовтня 2010 року
громадянку К., яка не мала судимості, було
звільнено від кримінальної відповідальності
за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України на підставі ст. 48 КК України у зв’язку зі зміною
обстановки, а провадження у справі закрито.
Звільняючи особу від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки

на підставі ст. 48 КК України, суд повинен
зазначити, у чому полягала зміна обстановки, а саме встановити не тільки те, яка обстановка була під час вчинення злочину, а й те, в
чому полягали її зміни на час розгляду справи, та навести конкретні дані, які б свідчили
про зміну обстановки та втрату діянням чи
особою суспільної небезпечності. Стаття 48
КК України не підлягає застосуванню з огляду лише на позитивні характеристики особи,
яка вчинила злочин, визнання нею винуватості й каяття у вчиненому, якщо при цьому не було встановлено зміни обстановки.
Зазначених вимог закону суд не дотримав.
Зокрема, приймаючи рішення про звільнення гр. К. від кримінальної відповідальності
на підставі ст. 48 КК України, суд указав,
що вчинені гр. К. вперше злочини належать
до злочинів невеликої та середньої тяжкості, вона добровільно відшкодувала шкоду,
звільнена з посади голови дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 170 після
закінчення терміну дії повноважень, характеризується позитивно, має на утриманні
неповнолітню дочку – дитину-інваліда – та
сина – інваліда дитинства, тому підсудна
підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки,
оскільки припинила бути суспільно небезпечною. Таким чином, суд не навів у постанові жодних обґрунтованих міркувань про
те, у чому полягала зміна обстановки на час
розгляду справи і які саме наслідки вона
мала – утрату злочином суспільної небезпечності чи втрату гр. К. суспільної небезпечності, та у чому конкретно це виражено.
У зв’язку з викладеним постанову суду не
можна визнати обґрунтованою, а тому вона
підлягає скасуванню, а справа – направленню на новий судовий розгляд, на якому
необхідно врахувати вищевказане, доводи
прокурора, викладені у касаційній скарзі, та
прийняті законне та обґрунтоване рішення
[6; 2, с. 369].
На нашу думку, зміна обстановки, внаслідок якої вчинене особою діяння втратило
суспільну небезпечність, означає передусім
істотну зміну соціально-економічних, політичних або духовних засад життєдіяльності
суспільства, яка відбувається незалежно від
волі винної особи і внаслідок чого втрачається суспільна небезпечність не лише конкретного злочину, а й подібних йому діянь (до відповідних процесів у масштабах країни можна
віднести, наприклад, скасування надзвичайного стану, перехід країни від воєнного часу
до мирного або від однієї системи господарювання до принципово іншої). Зазначені
масштабні зміни, як правило, передують
рішенню законодавця декриміналізувати ті
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чи інші діяння, оперативне кримінально-правове реагування на які до ухвалення такого
рішення може набувати вигляду застосування ст. 48 КК України.
Також маємо зазначити, що зміна обстановки може стосуватися як всієї країни, так
і окремих територій, населених пунктів, підприємств, установ, організацій. Стаття 48 КК
України може бути застосована, наприклад,
у випадках: заподіяння шляхом зловживання службовим становищем істотної шкоди
підприємству, яке у майбутньому було ліквідоване; викрадення з поля сільськогосподарської продукції, яка згодом, до збирання
врожаю, була повністю втрачена внаслідок
захворювання рослин або безгосподарності; незаконна порубка лісу на ділянці, яка
підлягала розчищенню з метою проведення
меліоративних робіт; полювання у забороненому місці, в якому незабаром було офіційно
дозволено займатися полюванням; ухилення
від сплати податків і зборів, вчинене службовою особою підприємства, з якого надалі
було списано податкову заборгованість.
Під зміною обстановки, внаслідок якої
особа, яка вчинила злочин, перестає бути
суспільно небезпечною, слід розуміти
об’єктивні зміни умов життєдіяльності такої
особи, які позитивно і суттєво впливають на
неї і свідчать про те, що вона не вчинятиме
кримінально караних діянь у майбутньому
(принаймні подібних уже вчиненому). Фактами об’єктивної зміни зовнішньої обстановки, яка оточує винного, можуть визнаватися, зокрема: призов на строкову військову
службу; зміна постійного місця проживання
і розірвання зв’язків з «кримінальним» оточенням; працевлаштування раніше не працюючого; тяжка хвороба або нещасний випадок, внаслідок чого особа стала інвалідом;
залучення особи до конфіденційної співпраці з правоохоронними органами; закінчення
терміну строкової служби військовослужбовця, який вчинив самовільне залишення частини або місця служби; поліпшення
сімейних стосунків, ускладнення яких у
минулому сприяло вчиненню злочину; створення сім’ї із жертвою злочину. У новому
оточенні морально-юридична оцінка конкретної особи істотно змінюється та втрачається доцільність застосування щодо винного у злочині заходів кримінально-правової
репресії. Не визнається зміною обстановки в
плані застосування ст. 48 КК України зміна
місця проживання, виїзд за кордон, що здійснено винним для ухилення від правосуддя
й уникнення притягнення до кримінальної
відповідальності, перебування у кримінально-виконавчій установі, де особа відбуває
покарання за інший злочин, а також смерть
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обвинуваченого. Висновок про те, що особа
перестала бути суспільно небезпечною, може
бути зроблений лише на підставі комплексного вивчення обстановки життєдіяльності
суб’єкта та її впливу на його поведінку.
Збереження на момент провадження розслідування і розгляду справи у суді суспільної небезпечності скоєного злочину не перешкоджає застосуванню ст. 48 КК України у
разі, коли у зв’язку зі зміною обстановки особа, яка вчинила злочин, перестала бути суспільно небезпечною.
Звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка внаслідок зміни обстановки перестала бути суспільно небезпечною, необхідно відрізняти від: 1) звільнення
від кримінальної відповідальності у зв’язку
з дійовим каяттям (ст. 45 КК України);
2) звільнення від покарання особи, яку з урахуванням її бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці на час розгляду справи у
суді не можна вважати суспільно небезпечною
(ч. 4 ст. 74 КК України). У ст. 48 КК України
йдеться про зміну обстановки – про об’єктивні
та суб’єктивні причини, але у будь-якому разі
зовнішні чинники втрати особою суспільної
небезпечності. Стаття 48 КК України виходить із наявності певного проміжку часу, в
який відбувається зовнішній прояв тих чи
інших змін, у результаті чого суб’єкт опиняється в іншій обстановці.
Закриття кримінальної справи у зв’язку
зі зміною обстановки не звільняє особу від
обов’язку відшкодувати матеріальні збитки,
завдані нею державним, громадським організаціям або громадянам.
У результаті дослідження статті 48 КК
України можна виокремити такі підстави
звільнення від кримінальної відповідальності: 1) у разі зміни обстановки, якщо відпала
суспільна небезпека вчиненого злочинного
діяння; 2) у результаті зміни обстановки,
якщо особа перестає бути суспільно небезпечною, однак саме діяння залишається суспільно небезпечним. Тобто на час вчинення
злочинного діяння особа також була суспільно небезпечною, проте надалі, в результаті
бездоганної поведінки перестає бути суспільно небезпечною; 3) у результаті зміни
обстановки, за якої і злочин, і особа, яка його
скоїла, одночасно втрачають свої якості суспільної небезпеки.
Законодавець тут застосовує фікцію
таким чином, що встановлюються певні рамки допустимості притягнення до кримінальної відповідальності за умови, якщо на час
вчинення злочинного діяння були всі елементи складу злочину, проте притягненням
до кримінальної відповідальності можна знехтувати за наявності зміни обстановки.
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Завдання фікції – кримінально-правового
методу законодавчої техніки – у зазначених
обставинах полягає у здійсненні кримінальної
політики законодавця, яка спрямована на економічність, зменшення шкоди, збитків суспільства від негативних наслідків вчинених
злочинів, сприяння збільшенню їх розкриття,
зменшення латентних злочинів, звуження
рамок використання кримінально-правових
заходів державного примусу, сприяння зменшенню навантаження на правоохоронні органи, а також скорочення видатків держави на
подолання злочинності.
Практично корисним (доцільним) може
вважатися звільнення особи від кримінальної відповідальності (а також від санкцій) за
вчинене злочинне діяння за умови, якщо воно
не заважає розв’язанню завдань закону про
кримінальну відповідальність, а також позитивно впливає на виправлення винної особи,
а також превенцію щодо злочинів. Вагомим
також є звільнення особи від кримінальної
відповідальності та санкцій, якщо воно відповідає поставленій меті покарання. Доцільність
звільнення від кримінальної відповідальності
та санкцій виникає з призначення та змісту
політики держави, що, у свою чергу, в науці
кримінального права характеризують як ідейно-теоретичні та політико-правові основи
боротьби зі злочинністю [3, с. 62].
Кримінальна політика ставить вимоги перед законом про кримінальну відповідальність у вигляді рамок втручання, що
повинні відповідати принципу гуманізму.
Згідно зі ст. 1 КК України Кримінальний
кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського
порядку та громадської безпеки, довкілля,
конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки
людства, а також запобігання злочинам [1].
У ч. 3 ст. 50 КК України принцип гуманізму
зазначений так: «Покарання не має на меті
завдати фізичних страждань або принизити
людську гідність» [1]. Принцип гуманізму
закріплений також в інститутах звільнення
від кримінальної відповідальності. Зокрема,
даний факт можна підтвердити Рішенням
Конституційного Суду України у справі за
конституційним поданням Верховного Суду
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69
Кримінального кодексу України (справа про
призначення судом більш м’якого покарання) від 02.11.2004 № 15-рп/2004, в якому
сказано: «Безпосереднім вираженням конституційних принципів додержання гуманізму, справедливості й законності є реалізована в нормах Кримінального кодексу України

можливість особи, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, бути звільненою від
кримінальної відповідальності у зв’язку з
дійовим каяттям (ст. 45 КК України), з примиренням винного з потерпілим та відшкодуванням завданих ним збитків або усуненням заподіяної шкоди (ст. 46 КК України), з
передачею особи на поруки (ст. 47 КК України), зі зміною обстановки (ст. 48 КК України); особа може бути звільнена від покарання, якщо на час розгляду справи в суді
її не можна вважати суспільно небезпечною
(ч. 4 ст. 74 КК України)» [4]. Тож можна зробити висновок, що принцип гуманізму має на
меті як захист прав і свобод особи та громадянина, так і захист прав правопорушника.
У наш час у світовій практиці актуальним
показником демократичної системи правосуддя залишається саме ставлення до правопорушника, яке виражається у застосуванні
у кримінальному праві щодо правопорушника гуманістичних принципів, які, у свою чергу, передбачені у законодавстві і визначені як
необхідна вимога держави під час реалізації
своєї кримінально-правової політики.
Висновки
Отже, законодавча конструкція звільнення від кримінальної відповідальності у
зв’язку зі зміною обстановки вказує на фактичне звільнення злочинця від покарання
за злочини за умови, якщо внаслідок зміни
обстановки вчинене правопорушником злочинне діяння втратило суспільну небезпечність або особа, що вчинила злочин, перестала бути суспільно небезпечною, проте за
самою підставою кримінальної відповідальності (складом злочину) злочин має місце, а
отже, маємо фіктивну норму. Законодавець,
застосовуючи у конструкції звільнення від
кримінальної відповідальності у зв’язку зі
зміною обстановки фікцію, таким чином,
здійснює кримінально-правову політику
держави, що спрямована на врегулювання
відносин із протидії злочинам, де першочергову роль відіграють соціально-економічні та
морально-етичні заходи.
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Статья посвящена анализу сущности и содержания фикции в Уголовном кодексе Украины, а именно фикции в конструкции освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. Проведен анализ нормативно-правовых актов, взглядов ученых на проблему фиктивных норм.
Ключевые слова: освобождение, уголовная ответственность, смена обстановки, фикция.

The article is devoted to the analysis of the essence and content of the fiction in the Criminal Code of
Ukraine, namely the fiction in the design of exemption from criminal liability in connection with the change
of the situation. The analysis of normative legal acts, views of scientists on the problem of fictitious norms is
carried out.
Key words: dismissal, criminal liability, change of situation, fiction.
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ПРО ДЕЯКІ ІСТОРИЧНО ЗНАЧУЩІ ЗМІСТОВНІ
ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД
ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ ЗАХОДІВ
УГАМУВАННЯ
У статті піддано аналізу діяльність персоналу установ виконання покарань України у 1991–
2003 роках, що була пов’язана із застосуванням до засуджених, позбавлених волі, визначених у законі
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї, а також стан наукового супроводу цієї проблематики у зазначений період.
Ключові слова: застосування, засуджений до позбавлення волі на певний строк, фізична сила, спеціальні засоби, зброя, колонія, персонал колоній.

Постановка проблеми. Одним із
завдань, що закріплені в Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи
України у вересні 2017 року, є видозміна
змісту чинного кримінально-виконавчого
законодавства на пенітенціарне, включаючи
й питання, які регулюють порядок застосування до засуджених, позбавлених волі,
заходів угамування.
Важливим у зв’язку з цим є дослідження історично значущих змістовних елементів, що стосуються формування правових
засад зазначеного виду діяльності персоналу
установ виконання покарань (далі – УВП).
Зокрема, перший такий історичний період припадає на 1991–2003 рр., враховуючи,
що зазначені вище питання регулювались
як нормативно-правовими актами часів
колишнього СРСР, так і Виправно-трудовим
кодексом (ВТК) Української РСР, який діяв
до прийняття у липні 2003 року Кримінально-виконавчого кодексу (КВК) України, що
є чинним нині.
Саме тому встановлення закономірностей формування та розвитку правових
засад застосування до засуджених у місцях
позбавлення волі визначених у кримінально-виконавчому законодавстві України того
періоду (1991–2003 рр.) заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів і зброї є нагальним завданням сьогодення як з точки зору
удосконалення наявної практики у цьому
напрямі, так і з огляду на завдання сучасної
кримінально-виконавчої
(пенітенціарної)
політики України.
© І. Колб, 2019

Метою цієї наукової статті є визначення
співвідношення та впливу на правові засади застосування заходів вгамування до
засуджених деяких їх історично значущих
елементів, що склались у досліджуваний у
цій роботі період.
Стан досліджень. Аналіз наукової літератури показує, що у сьогоденні досить
активно та плідно розробкою проблем,
пов’язаних із процесом застосування до
осіб, які тримаються в колоніях України,
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї займаються такі науковці, як:
Ю.В. Баулін, В.С. Батиргареєва, І.Г. Богатирьов, В.І. Борисов, В.В. Голіна, Л.М. Давиденко, О.М. Джужа, А.О. Джужа, Ю.Б. Ірхін,
В.М. Климкін, О.Г. Колб, О.М. Литвинов,
А.С. Лукаш, С.Ю. Лукашевич, О.А. Мартиненко, Є.М. Моісеєв, А.В. Савченко, А.Х. Степанюк, В.Я. Тацій, В.О. Туляков, П.Л. Фріс,
В.Є. Христенко, І.С. Яковець, та ін. Поряд із
цим не вивченими повною мірою залишаються питання, що стосуються закономірностей
виникнення та розвитку соціально-правових
засад зазначеного виду службової діяльності
у сфері виконання покарань, зокрема у період з 1991 по 2003 роки. Зазначені обставини
й стали вирішальними у виборі теми, об’єкта
та предмета цієї наукової роботи, а також
визначили її мету.
Виклад основних положень. Як установлено під час цього наукового пошуку,
особливими у цей період (1991–2003 рр.)
були й дослідження із зазначеної проблематики, якими в основному займались лише
працівники міліції та інші правоохоронні
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органи, враховуючи, що до 1998 року (часу
створення ДДУ ПВП) органи та УВП відходили до системи підрозділів МВС України.
Особливо активно у зв’язку з цим працювали над розробкою питань, що стосувались
застосування заходів фізичного впливу,
спеціальних засобів і зброї до засуджених,
позбавлених волі, науковці адміністративного права та кримінального права (у контексті змісту таких обставин, що виключають
злочинність діяння, як необхідна оборона та
затримання злочинця). Так, П.П. Андрушко
у своїх працях ще у 1985 році сформулював
зміст та види обставин, що виключають суспільну небезпеку та протиправність діяння
[1, с. 67–71], зокрема, юридичну природу та
значення виконання наказу та виконання
професійних функцій (1987 р.) [2], що тоді
було важливо з огляду на створення методологічних засад діяльності, пов’язаної у тому
числі й із застосуванням заходів угамування
до засуджених у місцях позбавлення волі.
Значний вклад у розробку та обґрунтування правових засад, що стосуються, зокрема, такої обставини, як затримання злочинця,
яка передбачала й використання при цьому
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї, зробив М.І. Бажанов, обґрунтовано виклавши ці питання у відповідних
навчально-методичних посібниках із курсу
«Кримінальне право України» [3]. Аналогічні результати із зазначеного питання тоді
отримав і Ю.В. Баулін, який у 1991 році
захистив дисертацію та отримав науковий
ступінь доктора юридичних наук за темою
«Кримінально-правові проблеми вчення про
обставини, що виключають злочинність (суспільну небезпеку та протиправність діяння)
(спеціальність 12.00.08: кримінальне право
та кримінологія; кримінально-виконавче
право) [4, с. 312].
Цікавим та теоретично і практично значущими у цьому контексті були й роботи
К.О. Гориславського, який досліджував зміст
і сутність гарантій права людини на самозахист життя і здоров’я (2003 р.) [4, с. 76], а
також Г.О. Завгородньої та Л.І. Ільковець, які
на доктринальному рівні (1992 р.) з’ясували
соціально-правовий зміст права на необхідну
оборону [5].
Певні методологічні засади з питань
правомірного застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї у
2000 році створив І.П. Закорко, який на доктринальному рівні вивів особливості відпрацювання психологічної стійкості у співробітників правоохоронних органів у процесі
підготовки до ведення рукопашного поєдинку з озброєним злочинцем [6], та авторський
колектив (О.Г. Колб, І.Л. Баран, Т.В. Кузь-
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мук), що розробив методичні рекомендації,
які стосувались порядку застосування заходів безпеки до ув’язнених під варту та засуджених в Україні (2000 р.) [7].
Розширене та детальне тлумачення обставин, що виключають злочинність діяння, у
своїх роботах здійснили М.Й. Коржанський
(1996 р.) [8] та П.С. Матишевський (1997 р.)
[9], а О.М. Костенко дав оцінку цим правилам крізь призму змісту принципу натуралізму, довівши, зокрема, природне право
людини на життя і здоров’я та невід’ємність
їх позбавлення з боку будь-кого, включаючи
й державу [4, с. 344].
Досить активно та продуктивно над
вирішенням зазначених питань працювали тоді вчені так званої харківської школи (В.І. Борисов, В.В. Сташин, В.Я. Галій
тощо), які у підручниках (2002 р.) та інших
наукових і навчально-методичних виданнях ґрунтовно дослідили кожну з обставин,
що виключали злочинність діяння та були
закріплені тоді у чинному КК України [10].
Аналогічний вклад у цьому ж сенсі внесли
для більш об’єктивного розуміння змісту
зазначених обставин й автори науково-практичних коментарів до КК України, які були
опубліковані у досліджуваній період (1991–
2003 рр.).
Важливими з огляду на соціально-правову природу заходів угамування, що застосовуються до засуджених у місцях позбавлення
волі, були тоді і наукові розвідки науковців
з інших галузей права. Так, В.С. Олійник
(2000 р.) на доктринальному рівні з’ясував
зміст конституційного права на свободу та
особисту недоторканість [11, с. 33–36], а
О.І. Осауленко (1994 р.) довів роль підзаконного регулювання прав та свобод осіб, які
відбувають покарання у вигляді позбавлення
волі [12, с. 59–64].
Своєю чергою більш предметно до змісту проблем, що стосуються обставин, які
виключають злочинність діянь, підійшла у
досліджуваному періоді (1999 р.) Л.М. Подкоритова, яка з’ясувала соціально-правову
природу такої із них, як затримання осіб,
які скоїли злочин [4, с. 334]. У такому ж
напрямі були спрямовані й наукові пошуки А.І. Поповича (2003 р.), який визначив
змістовні елементи та правові засади застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї працівниками правоохоронних
органів [13, с. 312], а В.І. Плиско дослідив
питання, пов’язані з регулюванням стану
напруги працівників правоохоронних органів у стресових ситуаціях, до яких відніс і
процедуру застосування заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів і зброї до правопорушників (2002 р.) [14, с. 376–380]. Важ-
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ливими у цьому напрямі стали й розробки
А.В. Савченка, який досліджував у той період (1999 р.) мотиви та мотивацію скоєння
злочинів, у тому числі й тих, що мали безпосереднє відношення до змісту обставин, які
виключають злочинність діяння [4, с. 336],
а також наукові пошуки О.С. Саічина, що
стосувались питань, пов’язаних зі скоєнням
умисного вбивства у разі перевищення меж
необхідної оборони або у разі перевищення
заходів, необхідних для затримання злочинця (2002 р.) [15, с. 30–35].
Велике значення для вирішення проблем, які виникають під час застосування
заходів угамування до правопорушників,
мали у досліджуваному періоді (2003 р.) й
наукові праці Ж.Ф. Ревель [16, с. 312–314] та
А.Х. Степанюка, який обґрунтував необхідність суворого дотримання принципу законності в діяльності органів та УВП, включаючи й з питань, пов’язаних із досліджуваною у
цій роботі тематикою [17, с. 172–179].
Цікавою подією з огляду на визначення
генезису розвитку інституту застосування
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених у місцях позбавлення волі стало тоді (1998 р.) опублікування
Хрестоматії з історії пенітенціарної системи
України (упорядники Г.О. Радов та І.І. Резник) [18]. У цьому ж сенсі теоретичну та
практичну значущість мали й наукові розробки Б.О. Шаповалова (1999 р.), який обґрунтував у них необхідність перегляду правової
регламентації застосування зброї у здійсненні необхідної оборони [19, с. 98–101].
Що стосується сфери виконання покарань України, то методологічні засади з
питань застосування до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї у досліджуваний у
цій роботі період досить детально розробили на науковому рівні В.М. Трубников та
О.М. Джужа.
Серед інших доктринальних джерел того
часу звертають на себе увагу роботи А.Г. Комзюка «Адміністративний примус у правоохоронній діяльності міліції в Україні» (2002 р.)
[4, с. 236]; О.Б. Андреєвої «Діяльність органів
внутрішніх справ із профілактики правопорушень у сучасних умовах (1999 р.) [4, с. 238];
П.М. Білого «Правова культура в адміністративній діяльності працівника міліції громадської безпеки» (1998 р.) [4, с. 240]; ін.
Методологічні засади з питань застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених,
позбавлених волі, у досліджуваний період
(1991–2003 рр.) розробили також й учені спеціальності 12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-вико-

навче право. У цьому сенсі звертають на
себе увагу наукові розробки Ю.В. Бауліна
«Кримінально-правові проблеми вчення
про обставини, що виключають злочинність
(суспільну небезпеку та протиправність)»
(1991 р.) [4, с. 312]; П.А. Вороб’я «Теорія і
практика кримінально-правового ставлення
в вину» (1999 р.) [4, с. 312]; В.О. Навроцького «Теоретичні проблеми кримінальноправової кваліфікації» (2000 р.) [4, с. 313];
Н.М. Ярмиш «Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв’язку в кримінальному праві (філософсько-правовий аналіз)»
(2003 р.) [4, с. 314]; ін.
Крім цього, у досліджуваний у цій роботі період (1991–2003 рр.) активно розробляли питання, що стосувались застосування
до засуджених, позбавлених волі, заходів
фізичного впливу, спеціальних заходів і
зброї, учені кримінально-виконавчого права. Зокрема, методологічні засади із зазначеної проблематики тоді створили такі
науковці, як: А.Х. Степанюк «Актуальні
проблеми виконання покарань (сутність та
принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження)»
(2008 р.) [4, с. 357]; В.А. Льовочкін «Нормативно-правові та організаційні засади
забезпечення реалізації в Україні міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених
до позбавлення волі» (2002 р.) [4, с. 358];
О.Б. Пташинський «Правові проблеми
реформування пенітенціарної системи в
Україні» (2002 р.) [4, с. 358]; М.В. Романов
«Правове регулювання заходів стягнення,
що застосовуються до осіб, позбавлених
волі» (2003 р.) [4, с. 358]; Т.А. Шулежко
«Особливості карально-виховного впливу
на неодноразово судимих до позбавлення волі жінок, які відбувають покарання у
виправно-трудових установах» (1996 р.)
[4, с. 358]; ін. [4, с. 357–359].
Як встановлено під час цього дослідження, ще однією особливістю того періоду (1991–2003 р. р.) стало те, що у червні
2000 року наказом ДД УПВП № 127 була
затверджена Інструкція про умови і порядок
примусового годування в установах кримінально-виконавчої системи осіб, які відмовляються від вживання їжі, яка діяла аж
до 2014 р. та згідно з чинним кримінальновиконавчим законодавством України (ВТК,
КВК, ПВР УВП, ін.) до засобів вгамування
засуджених не відносилась. Більше того, до
2000 року це питання регулювалось спеціальним наказом МВС України, який мав
гриф «таємно».
Отже, слід визнати, що з часів незалежності України і по суті до 2004 року
зазначену діяльність адміністрації УВП на
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нормативно-правовому рівні не пов’язували
зі змістом застосування до засуджених,
позбавлених волі, визначених у законі заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і
зброї (зокрема, тоді у ст. ст. 81, 81-1, 82 ВТК
України). І це при тому, що у прийнятій в
червні 1996 року Конституції України, а саме
в п. 14 ч. 1 ст. 92 було закріплено положення
про те, що виключно законами визначається діяльність органів та установ виконання
покарань.
Ще одним важливим моментом того періоду, що суттєво змінив юридичну практику
застосування заходів угамування до засуджених, стало прийняття у квітні 2001 року
нового КК, який розширив кількість обставин, що виключають злочинність діяння
(з двох статей КК 1960 р. (ст. 15-16), у яких
було закріплено 3 такі обставини (необхідна оборона, крайня необхідність та затримання злочинця) [9, с. 189–197], до 8 у КК
2001 р. (ст. ст. 36–43) (необхідна оборона;
уявна оборона; затримання особи, що скоїла злочин; крайня необхідність; фізичний
або психологічний примус; виконання наказу або розпорядження; діяння, пов’язані з
ризиком; виконання спеціального завдання з
попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації).
Аналогічну роль у цьому сенсі відіграв у
цьому періоді й Закон України «Про попереднє ув’язнення» (1993 р.), в ст. ст. 7, 18,
19 якого було закріплено положення про
можливість введення в СІЗО режиму особливих умов та закріплено порядок застосування до ув’язнених під варту і засуджених
заходів безпеки (фізичної сили, спеціальних
засобів і зброї).
Висновки
Таким чином, проведений аналіз наукової літератури та нормативно-правових
джерел, які регулювали питання застосування в Україні до засуджених, позбавлених волі, заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї у 1991–2003 рр.,
свідчить про те, що зазначені історичні елементи цієї діяльності повною мірою відображені у чинному кримінально-виконавчому законодавстві України, тобто стали
закономірним явищем у нормотворчому
процесі вітчизняного законодавця, а також
включили у себе ті прогалини та недоречності, що склались у сфері виконання покарань з часів незалежності нашої держави,
зокрема у частині невідповідності нормам
міжнародного права, а тому дослідження
цієї проблематики має стати нагальним
завданням сьогодення.
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В статье осуществлён анализ деятельности персонала учреждений по исполнению наказаний
Украины в 1991–2003 гг., связанной с применением к осуждённым, лишённым свободы, установленных в законе мер физического влияния, специальных средств и оружия, а также состояние научного
сопровождения данной проблематики в указанный период.
Ключевые слова: применение, осуждённый к лишению свободы на определённый срок, физическая
сила, специальные средства, оружие, колония, персонал колоний.

The article analyzes the activity of the staff of the penitentiary institutions of Ukraine in 1991–2003,
which was related to the use of the measures of physical influence, special means and weapons imposed on
the convicted persons deprived of their liberty, as well as the state of scientific support of this problem in the
specified period.
Key words: application, sentenced to imprisonment for a certain term, physical strength, special means,
weapon, colony, staff of colonies.
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ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК
ВІД АЛКОГОЛІЗМУ ТА НАРКОМАНІЇ
У статті проведено аналіз стану захворюваності засуджених жінок на алкоголізм та наркоманію, вплив цих захворювань на злочинність жінок. Розглянуто проблеми, пов’язані із лікуванням засуджених жінок, хворих на алкоголізм та наркоманію. Наведено пропозиції щодо покращення якості
надання медичних послуг для цієї категорії засуджених.
Ключові слова: засуджені жінки, алкоголізм, наркоманія, лікування від алкоголізму чи наркоманії.

Постановка проблеми в загальному
вигляді. Проблеми жіночої злочинності стосуються будь-якої держави на будь-якому
етапі її розвитку. У 2017 році в Україні було
засуджено 76,8 тис. осіб, з них жінок – 8,7 тис.,
або 11,3%. У загальній структурі злочинності
жіноча злочинність має незначний відсоток,
але її наявність уже сама по собі є негативним фактором. Це пов’язане із тим, що жінка виконує важливі суспільні ролі: є носієм
моральних цінностей, берегинею родини,
вихователем для своїх дітей. Відповідно,
жінки, які перебувають у місцях позбавлення
волі, не можуть повною мірою (а деякі взагалі) виконувати свої суспільні ролі, що негативно впливає на саму жінку, її родину. За
даними Державної кримінально-виконавчої
служби України, станом на січень 2018 року
в установах виконання покарань та слідчих
ізоляторах, розташованих на території, що
контролюється українською владою, тримається 55078 осіб, із них жінок – 1459 осіб.
Перебуваючи у місцях позбавлення волі,
засуджені жінки стикаються із безліччю проблем, серед яких не останнє місце займає
погіршення стану здоров’я, зокрема загострення вже наявних захворювань на алкоголізм чи наркоманію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї теми. Дослідження проблем виконання і відбування покарання у вигляді
позбавлення волі засудженими жінками у
вітчизняній доктрині кримінально-виконавчого права набуло свого розвитку у наукових
працях В.О. Меркулової, Т.А. Денисової,
В.А. Бадири, М.П. Мелентьєва, С.В. Нікітенко, І.В. Корзун, Ю.М. Антоняна, О.С. Міхліна,
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В.Н. Кудрявцева, В.Е. Ємінова та ін. Зокрема,
проблеми стану здоров’я засуджених жінок
досліджували у своїх працях В.О. Меркулова, Т.М. Явчуновська, О.В. Радзивілова,
А.Т. Потьомкіна, М.С. Басенко, С.В. Нікітенко, В.Г. Пшенічний та інші. Проте питання лікування засуджених жінок, хворих на
алкоголізм та наркоманію, беручи до уваги
зміни, яких зазнав Кримінально-виконавчий
кодекс України, потребують свого додаткового вивчення.
Метою цієї статті є аналіз проблем,
пов’язаних із забезпеченням надання
медичної допомоги та лікування жінкам,
хворим на алкоголізм та наркоманію, під
час відбування ними покарання у вигляді
позбавлення волі, а також обґрунтування
пропозицій щодо удосконалення практики
надання медичної допомоги цій категорії
засуджених жінок.
Виклад основного матеріалу дослідження. Доведено, що тривале перебування засудженої жінки в місцях позбавлення
волі позначається негативно на її загальному фізичному та психічному стані, отже, на
здоров’ї загалом.
Головне питання полягає в тому, чи
зацікавлене суспільство зберегти здоров’я
цієї категорії осіб. Йдеться про те, що за
принциповими визначеннями кримінального та кримінально-виконавчого законодавства покарання не має на меті завдати
фізичних страждань або принизити людську гідність (ст. 50 КК, ст. 1 КВК). Отже,
маємо розуміти, що суспільство зацікавлене в тому, щоб стан здоров’я засуджених
© С. Резніченко, Г. Резніченко, 2019

3/2019
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
під час відбування покарання суттєво не
погіршав.
На особливу увагу заслуговують особи,
які примусово лікуються від алкоголізму
та наркоманії. У спеціальних дослідженнях
доводиться, що залежність певної категорії
жінок від алкоголізму, наркоманії зумовлюється певною мірою їхніми спільними природними властивостями, зокрема, слабкістю
вольової сфери, що в сукупності з обмеженими фізичними можливостями призводить до
більш швидкого процесу переростання вживання алкоголю (наркотиків) у зловживання, надалі – у захворювання на алкоголізм
(наркоманію). Ці психічні аномалії значно
знижують опір жінок впливу конфліктної
ситуації, створюють перепони для розвитку
соціально позитивних властивостей особи,
що необхідні їй для адаптації в зовнішньому
середовищі, послаблюють механізм внутрішнього контролю, полегшують учинення ситуативної злочинності [1, с. 40].
До цього часу є актуальними узагальнення висновків судово-психіатричної експертизи, що в 70-і рр. ХХ ст. щодо жінок зробила Т.М. Явчуновська: хронічний алкоголізм
серед жінок превалює над чоловічим майже
на 5%; особливістю цього захворювання
серед жінок є більш короткий строк алкоголізації порівняно із чоловіками та більш
глибокі ураження центральної нервової системи та психіки; серед жінок, хворих на хронічний алкоголізм, виявляються здебільшого
психічні патології (психопатія, травматична
епілепсія, олігофренія у формі легкої дебільності) [2, с. 64; 3]. Отже, виправний вплив
у місцях позбавлення волі без урахування
цього хворобливого стану жінок, хворих на
алкоголізм, є неефективним, потребує комплексного медичного та соціального втручання у процес ресоціалізації засуджених.
У 2005 році одна з авторів цієї статті проводила дослідження особливостей виконання і відбування покарання у вигляді позбавлення волі стосовно засуджених жінок, де
серед іншого досліджувався розподіл засуджених жінок відповідно до призначеного
лікування від алкоголізму та наркоманії.
Зрозуміло, що натепер ці відомості вже є
застарілими, але беручи до уваги відсутність
сучасних спеціальних переписів засуджених,
отримані відомості додатково ілюструють
стан захворюваності засуджених жінок на
алкоголізм та наркоманію. За даними анкетування, 56% становлять особи, які лікуються від наркоманії, і лише 44% – від алкоголізму [4, с. 33].
За загальним правилом зловживання
алкогольними напоями суттєво позначається на особистості людини, спричиняє її

деградацію. Доведено, що більшість злочинів
скоюється в стані алкогольного сп’яніння.
Результати спеціальних досліджень проблем
віктимологічних аспектів пияцтва, наркоманії
надали підстави вченим стверджувати, що під
впливом алкоголю вчиняється 2/3 навмисних
тяжких злочинів проти особи [5, с. 283]. Не є
винятком така ситуація й щодо жіночої злочинності. За окремими даними, 90% жінок,
які скоїли умисне вбивство на сімейно-побутовому ґрунті, перебували у стані алкогольного сп’яніння, в аналогічному стані перебувало 55% жінок, які вчинили крадіжку із
проникненням до приміщення [1, с. 52]. Так,
О.В. Радзивілова досліджувала випадки судово-психіатричних та комплексних судових
психолого-психіатричних експертиз щодо
жінок, які притягувались до кримінальної відповідальності за злочинні посягання на життя та здоров’я особи (за 2010–2016 роки). Із
114 випадків проведення експертного аналізу
стосовно жінок, які притягувались до кримінальної відповідальності за агресивні злочинні дії проти життя та здоров’я, 79 осіб (69,3%)
вживали алкогольні напої у період скоєння
злочину. Аналіз матеріалів провадження
показав, що в 61 випадку (77,2%) нанесення
тілесних ушкоджень відбувалось під час конфлікту на фоні сумісного вживання алкогольних напоїв; у таких випадках найчастіше знаряддям злочину виступав ніж, приготовлений
для нарізання «закуски». Лише в 18 випадках (22,8%) жінки вживали алкогольні напої
перед суспільно небезпечним діянням окремо
від потерпілого.
До особливостей злочинів, які скоювали
жінки у стані сп’яніння, є й те, що велика
частина жінок у посткримінальний період
взагалі не можуть згадати обставини правопорушення, пояснюють власні злочинні
дії впливом алкоголю. Так, 24,1% взагалі
не звернули увагу на факт нанесення тілесних ушкоджень потерпілому, продовжували
вживати алкогольні напої або лягали спати. У подальшому під час надання показань
жінки в 29,1% не могли пояснити причину
власних дій або пояснювали їх перебуванням
у стані алкогольного сп’яніння, 15,2% жінок
трактували свої дії як випадкові (наприклад, «потерпілий сам напоровся на ніж»)
[6, с. 141–142, 144–145 ].
Є всі підстави вважати, що питома вага
цих осіб серед тих, хто вчиняє злочин, зростає. Доведено, що алкоголізм насамперед
пов’язаний із тривалістю злочинної діяльності [7, с. 194]. Щодо жінок цей факт є додатковим підтвердженням поступової та інтенсивної деградації, соціальної дезадаптації жінок,
які відбували покарання у вигляді позбавлення волі. Зокрема, А.Т. Потьомкіна на
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підставі аналізу спеціального перепису 1989 р.
наводить такі дані: питома вага засуджених
жінок, яким призначено примусове лікування від алкоголізму, серед осіб, які мають одну
судимість, становила 22,9%; серед тих, хто
мав дві судимості, – 28,2%; три – відповідно
35,3%; чотири – 33,3% [8, с. 34]. У цілому, за
даними цього перепису, питома вага засуджених жінок, які утримувалися на загальному
режимі і потребували примусового лікування
від алкоголізму, значно перебільшувала аналогічну категорію засуджених чоловіків (у
1989 р. ці дані становили: 26,9% – серед жінок
та відповідно 17,2% – серед чоловіків).
Наступна проблема, яка потребує свого
дослідження, – це стан захворюваності засуджених жінок на наркоманію.
Згідно з даними останнього перепису, що
проводився в Україні в 1989 р.: питома вага
засуджених жінок, яким призначено примусове лікування від наркоманії, серед осіб, які
мають одну судимість, становила 4,2%; серед
тих, хто мав дві судимості, – 3,9%; три – відповідно 1,3%; чотири – 0,8% [8, с. 34]. Отже,
зі збільшенням судимостей зменшується
кількість осіб, які потребують примусового
лікування від наркоманії, що посилює актуальність та важливість питання щодо ефективності лікування саме в установах, в яких
відбувають покарання жінки, які вперше
позбавлені волі.
За сучасних умов відсутності належних
медикаментів лікує практично лише факт
перебування в місцях позбавлення волі,
психологічний та психіатричний вплив, відсутність можливості отримати алкогольні
напої, наркотики. У зв’язку із цим нині суди
не завжди у вироку призначають примусове
лікування від алкоголізму та наркоманії особам, які цього потребують. До того ж підставою для таких міркувань є аналіз практики
правозастосування та зіставлення змісту
окремих законодавчих положень із цього
приводу. Так, за даними досліджень, у 1999 р.
питома вага засуджених жінок, які піддавалися примусовому лікуванню від цих захворювань у місцях позбавлення волі, становила
32% [1, с. 40]. Згідно з даними анкетування,
проведеного автором статті у 2005 році, це
майже на 9% менше, тоді як кількість злочинів, скоєних жінками в стані алкогольного сп’яніння, пов’язаних із незаконним
обігом наркотичних речовин, збільшується.
Так, у 2017 році за всі види наркозлочинів
(ст. ст. 305–320 КК України) в Україні засуджено 1155 жінок (або 10,5% від усіх засуджених жінок). З усіх засуджених за наркозлочини жінок 65% отримали судовий вирок
за зберігання наркотиків без мети збуту
(ст. 309 КК України) [9].
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Надання наркологічної допомоги засудженим в установах Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється відповідно до наказу МОЗ України від
21.09.2009 № 681 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги
зі спеціальності «наркологія». У 48 установах виконання покарань діють наркологічні
кабінети, якими надається профілактична,
лікувально-діагностична та реабілітаційна
медична допомога. Засуджені, які потребують надання наркологічної допомоги, отримують загальне підтримувальне лікування.
Проблемними питаннями у сфері наркології
залишаються: обмежені видатки на реалізацію вітчизняних профілактичних та реабілітаційних програм і на створення належної
матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів для діагностики, відсутність спадкоємності у нагляді за хворими,
які звільняються з місць позбавлення волі,
особливо хворих на алкогольну та наркотичну залежності [10]. Ці проблеми посилюються перехідним періодом реформи надання
медичної допомоги засудженим.
За даними спеціального дослідження
проблем запобігання наркотизму в Україні,
динаміка поширення наркотиків за останні
десятиліття свідчить про те, що збільшення кількості споживачів наркотичних засобів спостерігається з кінця 60-х рр. ХХ ст.
У 1968 р. діагноз наркоманія був поставлений 2,5 тис. осіб. За даними МВС України,
у 2017 році в Україні – 500 тисяч наркозалежних, з них – 171,6 тисячі вживають наркотики регулярно. Близько 5 тисяч наркозалежних не досягли 18 років [11]. Проте
вважається, що реальна кількість осіб, яка
вживає наркотики, в Україні наближується
до мільйона осіб. Майже 80% наркозалежних
осіб – віком до 30 років. Серед жінок основними причинами вживання наркотичних
засобів визнано пізнання нових відчуттів та
випробування себе (28%), низький рівень
культури (36%) [12, с. 1].
Так, М.С. Басенко, яка досліджувала психологічні характеристики особистості жінок,
які вживають наркотики, дійшла висновків,
що зростання жіночої наркоманії супроводжується комплексом негативних наслідків,
пов’язаних із тим, що жінка несе на собі основний тягар суспільної праці, є берегинею традицій суспільства, виховує нове покоління.
Жіноча наркоманія безпосередньо пов’язана
зі злочинністю, відсутністю будь-яких занять,
супроводжується проституцією, захворюванням на СНІД. У 89,5% випадків жінка
до вживання наркотиків уже мала комплекс
схильності до цієї асоціальної поведінки, зорієнтованої здебільшого на отримання нових
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незвичних вражень, пов’язаних із наркотичним сп’янінням. Відсоток жінок, які були
випадково залучені до вживання наркотиків,
становить 10,5%. Здебільшого схильність до
вживання наркотиків зумовлювалася особливостями психологічних характеристик
жінок цієї категорії: отримати нові відчуття та
позитивні емоції без втрати будь-якої енергії;
низький рівень контролю за поведінкою та
емоціями; відсутність моральних та ціннісних перепон. Велике значення мала соціальна
залежність жінки від близької людини, яка
вживала наркотики. Автор доводить, що наркотик за незначний проміжок часу (3–5 років)
призводить до соціальної, психологічної та
фізичної деградації жінки. Жінка-наркоман
у 80% випадків втрачає сім’ю, у 92% випадків
припиняє займатися суспільно корисною працею [13, с.10].
Справжній стан захворювання жінок на
алкоголізм та наркоманію зумовлює актуальність тієї позиції, що без загальносоціальних та медичних заходів на державному
рівні цю проблему не вирішити. Тим більше,
що важке фінансове становище у кримінально-виконавчій системі позначається на тому,
що лікувальні заклади в установах з виконання покарань не отримують достатньої
кількості та асортименту необхідних препаратів. Так, за даними моніторингової група
ХПГ, через реформування системи надання
медичної допомоги засудженим з березня
2018 року відсутні поставки ліків та фінансування придбання ліків в установах. Через
це запаси медикаментів уже майже закінчилися. Адміністрація змушена писати листи
із проханням надати як благодійну допомогу
ліки. Такі листи направлені до фармацевтичних компаній, а також до органів місцевого самоврядування. На жаль, результатів
такої переписки досі немає. Тим часом ліки
закінчуються [14]. За такого стану в установах з виконання покарання особливої
актуальності набуває зміст та ефективність
соціальної терапії щодо зазначеної категорії
засуджених, що має включати трудову терапію, елементи виховної роботи і психотерапію [15, с. 33]. Потребує вирішення питання
розширення мережі лікувальних установ і
поліпшення умов та методик лікування наркоманів. Мають бути розроблені спеціальні
державні лікувальні програми, розраховані на близьку та далеку перспективу, які б
передбачали та були спрямовані на реальну
ресоціалізацію наркоманів [12, с. 13].
Сила та спрямованість зв’язків кримінальної поведінки та наркоманії жінок, на думку
С.В. Нікітенко, трактується зараз неоднозначно і суперечливо. Проте не можна не погодитися з тим, що покращення наркологічної

допомоги жінкам нині вимагає нових диференційованих способів та засобів лікування,
а також виховного впливу на основі особливостей клінічних закономірностей, наявних
умов у диспансерах і місцях позбавлення волі.
Аномальність індивідуально-психологічних
особливостей жінок-наркоманок доводить
необхідність їх корекції лише за допомогою
медичних та психологічних засобів, без яких
досягнення мети покарання неможливе.
Доведено, наприклад, специфічність переходу
опійної наркоманії у жінок у другу стадію від
конституційно-біологічних ситуаційних факторів; зафіксовано істотну роль компенсації
психопатії у зв’язку зі зміною партнера, який
не вживає наркотики, що значно впливає на
можливості реабілітації після завершення
курсу лікування [16, с. 12–13].
На підставі вищенаведеного пропонується окремо утримувати таких засуджених
від інших засуджених у спеціально створених лікувальних виправних закладах, в яких
утримуються також ті, хто має психічні розлади в межах осудності, хворих на туберкульоз, на СНІД, проте всі вони мають утримуватися окремо відповідно до характеру
захворювання. Перебуватимуть ці засуджені
в лікувальних установах лише під час здійснення щодо них примусового лікування від
алкоголізму та наркоманії, після чого суд має
вирішити, до якої установи їх направити для
подальшого відбування покарання [17, с. 49].
Висновки
На жаль, натепер відсутня офіційна статистика щодо кількості засуджених жінок,
яким призначене примусове лікування,
зокрема від алкоголізму чи наркоманії, але
така категорія засуджених є. У зв’язку із перехідним періодом реформи надання медичних
послуг засудженим на сучасному етапі відсутня можливість якісного лікування засуджених
від алкоголізму та наркоманії. Це пов’язано із
відсутністю ліків, застарілим устаткуванням,
низькою оплатою праці медичного персоналу. Всі ці фактори у сукупності потребують
запровадження нових підходів до лікування цієї категорії засуджених. У зв’язку із
цим пропонуємо категорію засуджених, які
мають проблеми зі здоров’ям і потребують
лікування, тримати в спеціально створених
лікувальних закладах, де відбуватиметься їх
лікування, після чого суд має вирішити, до
якої установи їх направити для подальшого
відбування покарання. Окрім цього, потрібно налагодити співпрацю між закладами, де
відбувається лікування засуджених від алкоголізму чи наркоманії у виправних установах
та закладах надання медичних послуг після
звільнення з місць позбавлення волі.
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В статье проведен анализ заболеваемости осужденных женщин алкоголизмом и наркоманией,
влияние этих заболеваний на преступность женщин. Рассмотрены проблемы, связанные с лечением
осужденных женщин, больных алкоголизмом и наркоманией. Приведены предложения по улучшению
качества предоставления медицинских услуг этой категории осужденных.
Ключевые слова: осужденные женщины, алкоголизм, наркомания, лечение от алкоголизма или
наркомании.

The article analyzes the state of morbidity of convicted women for alcohol and drug addiction, the impact
of these diseases on the crime of women. Problems related to treatment of convicted women, patients with
alcoholism and drug addiction are distingwished. The proposals on improving the quality of medical services
provided for this category of prisoners are presented.
Key words: convicted women, alcoholism, drug addiction, treatment for alcoholism or drug addiction.
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРИЗНАЧЕННЯ
ПОКАРАННЯ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ
ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
У статті досліджується доктрина кримінального права і законодавства у галузі теорії покарань.
Автор аналізує природу спеціальних правил призначення покарання в аспекті проблеми суддівського
розсуду. У статті розглядається зарубіжне законодавство крізь призму формалізації правил призначення покарання. Увага приділяється питанню типових санкцій і можливості їх встановлення в законодавстві України. Автор пропонує ідею оптимізації вітчизняного механізму кримінально-правового
регулювання девіантних проявів у суспільстві.
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Постановка проблеми. У разі призначення покарання в Україні суд, визначаючи його
вид і розмір, керується насамперед загальними засадами призначення покарання. Однак
теорія кримінального права і кримінальний
закон знають поняття ще й спеціальних
правил призначення покарання, що передбачають наявність особливих обставин, які
впливають на призначення справедливої
міри кримінально-правового впливу. Як такі
спеціальні правила призначення покарання є
законодавчим способом формалізації етапу
призначення покарання, конкретизації впливу певних обставин, лімітування суддівського розсуду порівняно з типовими (загальними) правилами. Однак співвідношення
власне формальних і дискреційних засад у
кожному спеціальному правилі призначення
покарання є різним.
Аналіз останніх досліджень. Окремі
питання, так чи інакше пов’язані з межами
розсудової діяльності у разі призначення
покарання, були об’єктом дослідження тих
учених, які займалися проблемами диференціації кримінальної відповідальності
та призначення покарання (Л.В. БагрійШахматов, М.І. Бажанов, І.М. Гальперін,
О.П. Горох, Т.А. Денисова, Д.С. Дядькін,
І.І. Карпець, С.Г. Келіна, П.В. Коробєєв,
В.І. Курляндський, Т.А. Леснієвські-Костарєва, Ю.Б. Мельникова, В.О. Меркулова,
А.А. Музика, Т.В. Непомняща, В.В. Полтавець, Є.Ю. Полянський, Ю.А. Пономаренко,
Т.Г. Понятовська, Т.В. Сахарук, Н.А. Сторчак, В.О. Туляков, В.І. Тютюгін, М.І. Хавронюк та ін.), розробки типового покарання
(О.П. Козлов, В.П. Нажимов, М.С. Таган© А. Хильченко, 2019

цев, А.Н. Трайнін та ін.), суддівського розсуду у кримінальному праві (Ю.В. Грачова,
О.І. Рарог, В.П. Степалін та ін.).
Мета статті. Не зважаючи на те, що КК
України містить норму, присвячену загальним засадам призначення покарання, низку
норм, які закріплюють спеціальні правила
призначення покарання, навряд чи можна
стверджувати, що формалізація призначення покарання за КК України є досить
високою, оскільки суддівський розсуд все
ще залишається досить широким. Наявні
спеціальні правила призначення покарання дають можливість зробити висновок, що
всі вони спрямовані на диференціацію та
індивідуалізацію призначення покарання
головним чином шляхом коректування меж
санкцій статей Особливої частини КК України. Але водночас необхідним є уточнення
спеціальних правил призначення покарання.
У цьому зв’язку виникає нагальна потреба у
з’ясуванні позитивного досвіду зарубіжних
країн з метою формування досить чітких
приписів, спрямованих на формалізацію
призначення покарання в Україні.
Виклад основного матеріалу. Ведучи
мову власне про спеціальні правила призначення покарання як способу формалізації
закону й обмеження суддівського розсуду,
необхідно з’ясувати, що таке «формалізація
призначення покарання». «Формалізувати»
означає зводити сутність чого-небудь до певної форми, формального вираження; представити змістовий бік явища у вигляді формальної системи або обчислення [1, с. 820].
Формалізацію призначення покарання, як
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видається, можна розуміти «як підпорядкування вибору виду і розміру покарання за
скоєний злочин системі встановлених у кримінальному законі правил, вимог, критеріїв,
які обмежують можливість довільного визначення покарання». У цьому зв’язку повністю
формалізованим процес призначення покарання можна вважати тоді, коли встановлені в законі правила у кожному конкретному
випадку чітко передбачають вибір виду і
розміру призначення покарання за вчинене
кримінальне правопорушення. Процес формалізації призначення покарання по-різному
вирішується у різних країнах.
У разі призначення покарання в Україні,
з’ясовуючи сучасний вектор розвитку доктрини кримінального права у сфері теорії
пеналізації, необхідно дотримуватися ідеї
оптимізації суддівського розсуду – находження розумного оптимуму співвідношення формальних і дискреційних засад під час
введення певних обмежень [2, с. 209]. Аналіз зарубіжного законодавства, проведеного Т.А. Леснієвські-Костарєвою, дав змогу
виділити низку країн, для яких «історично
характерні досить детальна диференціація
кримінальної відповідальності і покарання
у кримінальному законі і чіткі приписи для
судді у сфері індивідуалізації покарання»
[3, с. 155]. До таких належать, на її думку,
США, Франція, Італія, Іспанія, Бразилія.
Є.Ю. Полянський, досліджуючи кримінальне законодавство США, відзначає, що
кримінально-правова доктрина України
передбачає систему призначення покарання,
центральне місце в якій відведено загальним засадам призначення покарання. Норма
закону перш за все передбачає покарання, і
суд приймає вимоги санкції відповідної статті як основу для визначення міри покарання.
В США існує інший підхід, коли положення
законодавства заздалегідь передбачають вид
та розмір покарання, що відповідають тяжкості скоєного злочину та характеристиці
особи винного. Таким чином, різниця між
системами призначення покарання в Україні та США насамперед полягає у методах
призначення покарання, що застосовуються.
Вітчизняній доктрині призначення покарання притаманний метод, що засновується на
застосуванні судової дискреції, федеральна
система ж призначення покарання в США
побудована на засадах жорсткої формалізації
кримінально-правових санкцій [4, с. 12].
А.В. Савченко пише, що механізм призначення федеральних покарань має унікальну
практику, бо обов’язково враховує керівництва спеціального органа – Комісії США з
призначення покарань. Останні сприяють
уніфікації судової діяльності, долають ймо-
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вірні зловживання з боку суддівського корпусу та впливають на те, щоб покарання призначалось у більш-менш єдиних межах, без
широких амплітуд коливання щодо видів і
розмірів [5, с. 272–273]. Так-от, у США у
разі призначення покарання ступінь тяжкості діяння визначається на основі вихідного
рівня злочину, встановленого у Шкалі кримінальних покарань, і або приєднання, або
вирахування специфічних характеристик
(обтяжуючих або пом’якшуючих обставин)
і коректувань, які застосовуються у конкретному випадку. Місце перетину графи
із вказівкою остаточно разрахованого ступеня тяжкості злочину і графи з категорією
судимості у шкалі визначає строк покарання
[6, с. 1–7]. Таким чином, кримінально-правові норми США у частині призначення покарання є єдиними у своєму роді, більшість
країн світу не використовує настільки деталізовану і побудовану суто на математичному підході систему [7, с. 29].
В інших країнах застосовується менш
формалізована за ступенем система призначення покарання, яка, втім, заслуговує на
увагу. Так, іспанське кримінальне законодавство передбачає багатоступеневу градуйовану систему покарань з ранжируванням
санкцій покарань (модель застосування
типових санкцій) і чіткі, навіть якоюсь мірою
формалізовані правила їх призначення.
КК Іспанії 1995 р. [8], по-перше, встановлює вузькі формулювання складів злочинів
(тобто чітко визначену диспозицію) і такі ж
санкції. По-друге, санкції простих і кваліфікованих складів злочинів не перетинаються
між собою (не перекривають один одного).
Наприклад, вбивство карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років,
вбивство за кваліфікуючої обставини – від
15 до 20 років (ст. 139 КК Іспанії), а за двох
і більше таких обставин – від 20 до 25 років
(ст. 140 КК Іспанії). По-третє, ст. 66 КК Іспанії детально регламентує дії правозастосувача під час вибору конкретної міри покарання
за наявності у справі пом’якшуючих та обтяжуючих обставин.
Італійське кримінальне законодавство
передбачає ще більш формалізовану систему призначення покарання. Так, відповідно
до ст. 132 КК Італії у межах, встановлених
законом, суддя може призначати покарання за власним розсудом, при цьому він має
вказати мотиви використання своїх дискреційних повноважень [9]. Наявність одного
обтяжуючого покарання, згідно зі ст. 64 КК
Італії, тягне збільшення строку покарання
на одну третину порівняно з тим покаранням, яке має бути призначене за вчинення
такого ж злочину без обтяжуючої обставини.

3/2019
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
Відповідно до ст. 66 КК Італії збільшення
покарання не має перевищувати більш ніж у
три рази за максимальний строк покарання,
встановлений за таке діяння [10]. Подібні
правила призначення покарання регулюють
і пом’якшення покарання. Загалом, кримінальне законодавство Іспанії, Італії, як і
Франції і ФРН, демонструє високий рівень
законодавчої техніки у формуваннях основних інститутів кримінального права.
Практика
зарубіжних
законодавств
демонструє можливий ступінь формалізації
призначення покарання шляхом «арифметичних» правил про градуйоване підвищення або зниження розмірів покарання залежно
від обставин справи. Такі чітко конкретизовані правила можливі завдяки закріпленню шкали типових санкцій. Типова санкція – порівняно новий напрям у вітчизняній
науці кримінального права. При цьому є два
підходи до її розуміння. У рамках першого
типова санкція реалізується у нормі Загальної частини КК. У такому разі типова санкція визначає жорсткі межі відповідальності
і не дає змогу вийти за її межі у конкретних
випадках, тобто санкції за конкретні види
злочинів мають перебувати у рамках типової санкції. За другого підходу типова санкція являє собою серединну частину санкції
за конкретний злочин. Н.А. Орловська відзначає, що щодо першої точки зору санкція
виступає категоріальним феноменом, тобто
чітко фіксує граничні кордони принаймні
найбільш суворого виду основного покарання, яке відповідає характеру і ступеню
суспільної небезпечності групи злочинів, а
у другому варіанті сприйняття типова санкція зближується з одним із аспектів поняття
медіани санкції [11, с. 212].
У рамках першого підходу, коли типова
санкція закріплена в Загальній частині КК,
виступаючи таким чином категоріальним
феноменом, є дві традиції алгоритму конструювання таких санкцій. Перший втілений у Модельному КК країн Співдружності
Незалежних Держав [12]. У Загальній частині цього Кодексу (ст. 18) міститься поняття
категорій злочинів із закріпленням максимального розміру найбільш суворого виду
покарання, а в Особливій частині визначається, що діяння належить до тієї чи іншої
категорії злочинів.
Другий варіант алгоритму побудови
типових санкцій виражається у закріпленні
багатоколійної системи санкцій з градуюванням самого покарання (Іспанія, СанМарино тощо). Так, наприклад, відповідно
до ст. 81 КК Республіки Сан-Марино [13]
тюремне ув’язнення має такі ступені: 1) від
трьох місяців до одного року; 2) від шести

місяців до трьох років; 3) від двох до шести
років; 4) від чотирьох до десяти років; 5) від
шести до чотирнадцяти років; 6) від десяти до двадцяти років; 7) від чотирнадцяти
до двадцяти чотирьох років; 8) від двадцяти до тридцяти років. Відповідно, у цьому
кодексі є значні розриви між мінімальною і
максимальною межами покарання у вигляді
позбавлення волі. Щодо інших видів покарань такі розриви скорочені. Характеризований вище КК Іспанії у ст. 33 залежно від
характеру і тривалості покарання поділяє на
суворі, менш суворі і невеликі з чітким градуюванням типових санкцій.
Ідея введення типових санкцій до КК
України є дуже привабливою і, що важливо,
відповідає потребам сучасності, пов’язаним з
необхідністю більш детальної диференціації
кримінальної відповідальності, формалізації
правил призначення покарання й обмеження суддівського розсуду. Для нас більш прийнятною для запровадження є ідея багатоколійної системи типових санкцій шляхом
градуювання видів покарання на ступені
на прикладі законодавства Сан-Марино.
Однак така ідея потребує фундаментальної
наукової апробації, переосмислення всіх без
винятків інститутів кримінально-правового
регулювання. Звичайно, від передбачуваної деструктуризації Особливої частини на
користь Загальної значні переваги очевидні:
зменшення об’єму кодексу, обмеження суддівського розсуду із збереженням достатньої
можливості індивідуалізації покарання, чітка диференціація кримінальної відповідальності тощо. Однак для цього має бути проведена колосальна робота з вивчення практики
застосування зарубіжного кримінального
законодавства, попередньо слід максимально
точно виміряти характер і ступінь суспільної небезпечності злочину, репрезентативно вивчити судову статистику і практику
призначення покарань, виявити не тільки
законодавчу, але і судову медіану кожного
злочину і кожного кваліфікованого складу,
простежити тенденції призначення покарання за регіонами і роками, перспективи
розвитку структури злочинності і динаміки
конкретних злочинів. Це величезна робота,
яка під силу тільки багатьом ученим, а то й
науково-дослідним інститутам. Однак, якщо
робота із запровадження типових санкцій
буде втілена, можна буде констатувати, що
кримінальний закон України став на етап
нового концептуального розвитку.
У плані сучасного реформування кримінального законодавства доцільним є більш
детальне з’ясування ролі типової санкції
за другого підходу, а саме в аспекті її розуміння як медіани санкції. Причому медіани

285

3/2019
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
санкції основного, кваліфікованого й особливо кваліфікованого складів. І справді,
згідно з ч. 4 ст. 67 КК, якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в
статті Особливої частини цього Кодексу як
ознака злочину, що впливає на кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її у разі
призначення покарання як таку, що його
обтяжує. Тому кримінальний закон певним
обтяжуючим обставинам надає особливого
кримінально-правового значення, розглядаючи їх таким чином як засіб диференціації
кримінальної відповідальності і закріплюючи кваліфіковані й особливо кваліфіковані
склади злочинів. На відміну від останніх,
власне обтяжуючі обставини, передбачені ч. 1 ст. 67 КК України, як і пом’якшуючі,
закріплені ч. 1 ст. 66 КК України, є інститутом індивідуалізації покарання. Як відзначають учені, дотепер система кваліфікуючих
ознак залишається традиційно найбільш
вразливим місцем кримінального законодавства, особливо з юридико-технічних позицій,
позаяк, по-перше, кваліфікуючі ознаки у всіх
частинах усіх статей Особливої частини КК
України слід викладати в уніфікованій типовій послідовності, по-друге, всі кваліфікуючі
ознаки мають бути викладені з дотриманням
ступеневості, по-третє, кваліфікуючі ознаки
в усіх статтях Особливої частини КК України, які містять кримінально-правові приписи, що належать до одного і того ж родового
чи видового інституту, мають характеризуватися стійкими типовими співвідношеннями
[14, с. 96].
З проведеного нами дослідження КК
України щодо підвищення індексу медіани
санкції кваліфікованих і особливо кваліфікованих складів за ознаками, які найбільш
часто зустрічаються у кваліфікованих складах, а тому і особливого кримінально-правового значення, можемо відзначити таке.
Така ознака, як «повторність», зустрічається у 96 складах злочинів, «група осіб» – в
11 складах, «група осіб за попередньою змовою» – у 92 складах, «організована група» –
у 42 складах, «службова особа» – у 37 складах, «рецидив» – у 20, скоєння злочину
стосовно «неповнолітнього» – у 18, «малолітнього» – у 9. У чинному законодавстві
збільшення типової санкції за однієї і тієї
ж кваліфікуючої ознаки у різних складах
здійснюється нерівномірно: наприклад, за
наявності ознаки «група осіб» від 1, 3 до 5,
«організована група» – 1, 3 до 8, 5. Це свідчить про неузгодження системи санкцій
за кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі
склади, що порушує принцип рівності громадян, адже, на нашу думку, кваліфікуюча
ознака має впливати на підвищення медіани
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санкції приблизно однаково щодо всіх складів злочинів. Простежуються диспропорції у дотриманні вимоги ступеневості: так,
наприклад, така ознака, як скоєння злочину
«організованою групою», у деяких злочинах
передбачена як кваліфікуюча (ст. 147 КК
України), а в деяких – як особливо кваліфікуюча ознака (ст. 229 КК України), а тому
і по-різному впливає на підвищення медіани санкції. Крім цього, для кримінального
закону є характерним значне перетинання
(накладення) максимальної межі санкції за
основний склад і мінімальної межі за кваліфікований склад. Хоча логічною була б
така конструкція санкції, за якої вища межа
санкції за простий злочин була б одночасно
нижньою межею кваліфікованого злочину.
Така позиція також не є несуперечливою,
однак вона сприяла би більш чіткій пропорційності системи відповідних санкцій,
обмеження суддівського розсуду, підвищення ефективності кримінального закону. Такий алгоритм конструкції санкції
Особливої частини можливий, звичайно,
за більш чіткого опису диспозицій складів
кримінального закону.
З проведеного аналізу індексу підвищення медіани санкцій Особливої частини КК
ми отримали такі середні величини індексу:
скоєння злочину «повторно» – 2,2; «групою осіб» – 2, 2; «група осіб за попередньою
змовою» – 2,3; «організованою групою» – 3;
«службовою особою» – 2,4; стосовно «неповнолітніх» – 2,4; «малолітніх» – 2; «рецидив» – 2,7. У цьому зв’язку привабливою
видається ідея формалізації кримінальноправового значення деяких обставин шляхом закріплення спеціального правила призначення покарання за їх наявності. Така
концепція впливу у сучасних умовах кримінально-правового регулювання можлива
тільки до особливих обтяжуючих обставин,
які можуть мати узагальнену дію до всіх
видів злочинів, а також є найбільш поширеними у складах злочинів Особливої частини
КК України. Це такі обставини, як скоєння
злочину повторно, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою, службовою особою.
Інші досліджувані нами обставини не
можуть одержати чіткої регламентації їх
впливу, адже конкретизація їхнього кримінально-правового значення можлива лише
стосовно злочинів певного роду і виду. Крім
цього, вирахувані нами середні величини
індексу підвищення медіани санкції також
не можуть бути покладені у пропоновану
концепцію з огляду на те, що на медіану
санкції кваліфікованого або особливо кваліфікованого складів злочинів, крім квалі-

3/2019
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
фікуючих і особливо кваліфікуючих ознак,
мають вплив й інші ознаки складу злочину.
Застосування ж виявлених індексів призвело би до необґрунтованого посилення
кримінальної репресії, порушення принципів гуманізму, економії каральних заходів;
отримане покарання у такому разі перевищило б ті максимальні розміри відповідного
покарання, які встановлені у Загальній частині КК України.
Тому пропонується закріпити інші індекси, які, на наше переконання, будуть достатніми й адекватними порівняно з основним
складом злочину. Причому такі кваліфікуючі ознаки необхідно «вийняти» зі статей
Особливої частини, цим ми забезпечимо
реструктуризацію КК України з метою більш
чіткої конкретизації і простоти у його застосуванні, оптимізації суддівського розсуду,
формалізації етапу призначення покарання.
Отже, вважаємо доцільним закріпити таку
статтю:
«Стаття 671. Призначення покарання
за наявності обставин, що обтяжують
покарання
1. У разі скоєння злочину повторно або за
попередньою змовою групою осіб строк або
розмір основного покарання, передбаченого
санкцією статті (санкцією частини статті)
Особливої частини цього Кодексу, збільшується на одну третину.
2. У разі скоєння злочину організованою
групою строк або розмір основного покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією
частини статті) Особливої частини цього
Кодексу, збільшується на дві третини.
3. Правила ч. 1 цієї статті застосовуються також у разі скоєння злочину службовою особою, крім злочинів, передбачених
Розділом XVII Особливої частини цього Кодексу».
У зв’язку з уведенням правила призначення покарання за наявності обтяжуючих
обставин необхідним є виключення вказаних
кваліфікуючих обставин зі статей Особливої
частини.
Висновки
З’ясовуючи сучасний вектор розвитку
доктрини кримінального права у сфері теорії пеналізації, прогнозуючи певні закономірності розвитку кримінального права та
враховуючи позитивний досвід зарубіжних
країн, необхідно дотримуватися ідеї оптимізації вітчизняного механізму кримінально-правового реагування на девіантні прояви у суспільстві. Пропонується, щоб така
оптимізація у сфері призначення покарання
проявилася у введенні спеціальних правил
призначення покарання та коректування
наявних.
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В статье исследуется доктрина уголовного права и законодательства в области теории наказаний. Автор анализирует природу специальных правил назначения наказания в аспекте проблемы
судейского усмотрения. В статье рассматривается зарубежное законодательство сквозь призму
формализации правил назначения наказания. Внимание уделяется вопросу типовых санкций и возможности их установления в законодательстве Украины. Автор предлагает идею оптимизации
отечественного механизма уголовно-правового регулирования девиантных проявлений в обществе.
Ключевые слова: назначение наказания, судейское усмотрение, формализация правил назначения
наказания, оптимизация правового регулирования.

The article investigates the doctrine of criminal law and legislation in the field of the theory of penalties.
The author analyzes the nature of the specific rules regarding the problem of judicial discretion. The article
considers foreign legislation on ways of formalizing the rules of sentencing. The attention is given to the issue
of typical sanctions and the possibility of its establishing in the legislation of Ukraine. The author proposes the
idea of optimizing the domestic mechanism of legal regulation on the deviant acts in society as the result of
prediction of certain patterns in criminal law.
Key words: sentencing, judicial discretion, formalization of imposing punishment, optimization of legal
regulation.
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ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ У СИСТЕМІ
ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА:
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
У статті ідентифіковані питання, що стосуються принципів кримінального права, залишаються дискусійними та не знайшли свого однозначного вирішення у доктрині кримінального права. Систематизовано та проаналізовано основні підходи до вирішення таких питань, а також визначено
їхній вплив на методологію дослідження місця принципу пропорційності у системі принципів кримінального права.
Ключові слова: система принципів кримінального права, доктрина кримінального права, принцип
пропорційності, справедливість, нормативність.

Постановка проблеми. Кримінальне право є галуззю права, яка пов’язана
зі встановленням заборони на вчинення
певного діяння під страхом застосування
державою заходів примусу кримінальноправового характеру. Встановлення такої
заборони та визначення заходів кримінально-правового примусу, як наслідок,
за її порушення, потенційно пов’язане з
обмеженням прав людини. Очевидно, що
обмеження цих прав не може бути довільним та хаотичним, а має підпорядковуватись певним правилам, ідеям, які відображають загальний розвиток суспільства. До
таких належать принципи кримінального
права. Як наслідок, закономірно постає
питання визначення системи цих принципів, які б забезпечували баланс між взаємними правами та обов’язками у субординованих відносинах «людина–держава»,
а також врівноважували публічний і приватний інтерес. З огляду на те, що сучасному кримінальному праву притаманні
«людиноцентристські» тенденції розвитку, то саме кримінально-правові принципи мають стати змістовою основою досягнення вищезгаданої мети балансу.
Незважаючи на особливу важливість
проблематики принципів кримінального
права та їх системи, багато питань у цій сфері
залишаються дискусійними та потребують
подальших наукових розвідок. Оскільки
принцип пропорційності є одним з елементів системи принципів кримінального права,
який підпорядковується загальним закономірностям та правилам цієї системи, то
наявність дискусійних питань та прогалин
у вищезгаданій проблематиці ускладнює
дослідження його змісту.
© С. Шевченко, 2019

Мета статті. Ідентифікація ключових дискусійних питань та прогалин у кримінально-правовій доктрині та їх аналіз, що є
метою цього дослідження, має безпосереднє значення для науково обґрунтованого
визначення місця принципу пропорційності у системі принципів кримінального
права. Адже перш ніж визначати, як принцип пропорційності співвідноситься з
іншими принципами кримінального права, необхідно визначитися щодо змісту та
обсягу поняття «принципи кримінального права» та їх системи. Для досягнення
цієї мети необхідно, по-перше, окреслити
основні підходи до визначення поняття
«принцип кримінального права» та його
співвідношення з суміжними поняттями;
по-друге, ключові підходи до визначення
системи принципів кримінального права
та її елементів. Наслідком аналізу вищезгаданих питань має стати визначення місця
принципу пропорційності у системі принципів кримінального права.
Аналіз наявних досліджень і публікацій.
У радянський період принципи кримінального права були об’єктом дослідження у працях
таких вчених: Г.А. Крігера [28], В.М. Кудрявцева [30], В.В. Мальцева [31; 33], А.В. Наумова, С.С. Пірвагідова та Ю.Є. Пудовочкіна
[39], П.О. Фефелова [52], М.Л. Якуба [62] та
інших. Ще у доктринальних дослідженнях
вищезгаданих науковців було констатовано,
що проблематика принципів кримінального
права є не досить розробленою [52, с. 7]. Варто зауважити, що такий стан дослідження
видається цілком логічним наслідком умов, в
яких розвивалась тодішня наука кримінального права, зокрема в частині необхідності,
щоб доктринальні напрацювання відповідали
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вимогам державної ідеології та політики
[30, с. 11–13; 33, c. 275]. Тому пріоритетним
завданням сучасної доктрини кримінального
права є критична оцінка та наукове переосмислення результатів вищезгаданих напрацювань.
Окремі принципи кримінального права ставали об’єктом наукового дослідження таких українських учених: Ю.В. Бауліна, В.А. Гацелюка [10], С.В. Гізімчука [11],
О.О. Дудорова, М.Я. Кондри [20], О.О. Книженко [25], В.О. Навроцького, Ю.С. Рєзнік
[44], О.В. Степаненка [47], М.І. Хавронюка
[58; 59], С.В. Хилюк, В.В. Шаблистого [60],
Д.А. Шевченко та інших. Станом на сьогодні
першим та поки єдиним комплексним дослідженням принципів кримінального права у
вітчизняній кримінально-правовій доктрині є дисертаційне дослідження та дві монографії, видані на його основі, В.А. Гацелюка
«Реалізація принципів кримінального права
України: проблеми» [10].
Аналіз напрацювань щодо принципу пропорційності у сучасній доктрині кримінального права дає підстави стверджувати, що
цей принцип досліджувався виключно в рамках теорії пеналізації, зокрема співмірності
призначеного покарання тяжкості злочину,
обставинам його вчинення та особі, яка його
вчинила [8, c. 151; 25, c. 118; 26, c. 78–86].
Окрім того, принцип пропорційності частково згадувався у контексті дослідження
питання ненадмірності кримінально-правової заборони [6, c. 12; 50, с. 257]. Інші аспекти вказаної проблематики залишились поза
увагою авторів, а сам принцип пропорційності ніколи не ставав об’єктом окремого
спеціального дослідження у вітчизняній доктрині кримінального права.
Серед зарубіжних дослідників дослідженню принципів у кримінальному праві
присвятили свої праці Е. Ешворс, К. Дейвіс,
Д.І. Дєдов [14], Д. Гусак [66; 67; 68], Г. Джонс
[70], Н.А. Лопашенко [31], Р.А. Познер
[42, с. 300, с. 303–312, с. 329–334], Р. Дж. Сігнер, С. Сплавніч [78], Б. Шлінк [61],
Н. Яреборг [79] та інші. У вищезгаданих
дослідженнях принцип пропорційності досліджувався як у межах теорії пеналізації [61; 63;
71; 74, c. 961–972], так і теорії криміналізації
[31, с. 122–126; 63, с. 1776; 64, c. 279, с. 299–
312; 65, с. 117; 73, c. 177–179; 74, с. 101, с. 132;
75, с. 144–145; 80, с. 81–83, с. 93; 82, c. 328–
329, с. 336; 83, с. 259]. Принцип пропорційності частково досліджувався у доктрині
міжнародного кримінального права Г. Верле
[9, с. 49–52, с. 122, с. 176, с. 722], І.І. Лукашуком, С.В. Саяпіним.
Виклад основного матеріалу. Як уже
було зазначено вище, у вітчизняній кримі-
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нально-правовій доктрині неодноразово було
констатовано про відсутність консенсусу
щодо визначення самого поняття принципу
кримінального права [1, c. 6–8; 8, c.146– 148;
10, с. 129–131; 13, c. 89; 15, c. 69–72; 18, c. 35;
25, c. 123; 49, c. 262; 53, c. 70; 55, c. 13–14;
58, с. 93; 59; 44, с. 29–53]. Здебільшого у
кримінально-правовій доктрині науковці визначають принципи кримінального
права як основоположні засади, які детермінують зміст цієї галузі права [8, c. 119;
15, с. 69; 44, c. 52], а також окреслюють прийоми і способи впливу на суспільні відносини, які наявні в арсеналі кримінального права [10, c. 12]. Саме принципи кримінального
права є тією засадою, що визначає загальний
методологічний підхід до того, яким чином
будуть врегульовані суспільні відносини,
що є предметом галузі кримінального права,
демонструють основні вектори її розвитку,
акумулюють та кристалізують її найсуттєвіші риси. Тому дефініювання принципів у
кримінальному праві є особливо важливим,
позаяк, як уже було зазначено вище, саме ця
галузь права пов’язана із потенційним застосуванням до людини заходів державного
примусу, які «набувають найбільш репресивного характеру» стосовно обмеження прав
людини [10, c. 4].
Варто зауважити, що у вітчизняній кримінально-правовій доктрині дискусія з приводу можливості дефініювання поняття
принципу кримінального права залишається
відкритою до обговорення. Стрижневою проблемою такої дискусії є притаманний принципам абстрактний характер та насамперед
їх світоглядна, а не нормативна цінність.
Таким чином, полемічним у сучасній доктрині кримінального права є питання щодо
того, чи загалом може принцип бути поняттям нормативним і чи не суперечить така
ідея самій суті поняття «принцип» [10, с. 20;
53, c. 71; 44, с. 12, с. 34]. Варто зауважити, що
в цій частині такі застереження та сумніви
цілком застосовні до принципу пропорційності, який є також поняттям абстрактним,
онтологічно складним та багаторівневим.
Щодо вищенаведеного твердження слід
зауважити, що, на нашу думку, беззастережно принципи права загалом і принцип
пропорційності зокрема є категорією світоглядною. Але хіба не таким же є і поняття
права як системи норм загалом? Позитивне
право також завжди прямо чи опосередковано пов’язане із соціально-економічною
дійсністю та є відображенням домінуючих
у суспільстві правових цінностей. Абстрактність поняття принцип кримінального права жодним чином не обмежує його праворегулюючого значення у цій галузі права. Адже
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навіть, якщо принцип права закріплений у
законі про кримінальну відповідальність, то
його нормативність не означає «застиглість
його змісту». Притаманний принципам права абстрактний характер, навіть у разі його
закріпленості в позитивному праві, залишає
простір для його динамічного тлумачення з
урахуванням потреб як правозастосування,
так і правореалізації. З огляду на це, вважаємо, що нормативне закріплення принципу
кримінального права жодним чином не нівелює його зміст та, відповідно, не суперечить
його природі.
Окрім того, вищезгадана відсутність уніфікованого підходу до розуміння поняття
«принцип кримінального права» у вітчизняній кримінально-правовій доктрині ускладнює встановлення його співвідношення із
суміжними поняттями та, як наслідок,
зумовлює плюралізм підходів до визначення його взаємозв’язку з такими поняттями: «принцип кримінального законодавства» [44, c. 33–37], «принцип кримінальної
політики» (або якщо точніше «принцип
кримінально-правової політики», оскільки поняття «кримінальна політика» є калькою з російського «уголовная политика»)
[15, c. 61–63; 25, с. 107–110; 31, c. 45; 33, c. 272;
44, c. 33–37; 56, c. 12], «принцип криміналізації» [31, c. 105–128] тощо.
Підтримувана конкретним автором позиція до співвідношення вищезгаданих понять
безпосередньо впливає на ідентифікацію
місця принципу пропорційності у системі
принципів кримінального права. Наприклад,
до співвідношення принципу кримінального права та принципу кримінально-правової
політики є такі підходи: принципи кримінально-правової політики є ширшим поняттям, ніж
принципи кримінального права (М.І. Ковальов, С.С. Пірвагідова та Ю.Є. Пудовочкіна, Т.Р. Сабітов); згідно з другим – навпаки
(В.В. Мальцев, О.О. Книженко); згідно з третім, принципи кримінально-правої політики
характеризують діяльність, а принципи кримінального права – систему кримінально-правових норм (Н.А. Лопашенко). Кожен з цих
підходів фактично веде дослідника до інших
висновків щодо визначення місця принципу пропорційності у кримінальному праві, а
визначене дослідником місце такого принципу вплине на дефініювання як його поняття та
змісту, так і потенційних сфер його реалізації.
Іншим дискусійним питанням у вітчизняній доктрині кримінального права, вирішення якого безпосередньо пов’язане з
визначенням місця принципу пропорційності у системі принципів кримінального права,
є відсутність уніфікованого розуміння самої
системи принципів кримінального права.

Варто зауважити, що у цьому контексті у
доктрині кримінального права полеміка розгорнута навколо вирішення двох ключових
питань: по-перше, які принципи слід віднести
до принципів кримінального права; по-друге,
чи необхідно взагалі закріплювати такі принципи у законі про кримінальну відповідальність та яке значення для сфери правозастосування у кримінальному праві матиме їх
закріплення.
Оскільки предметом цієї розвідки не
охоплюється безпосередній аналіз окремих
елементів системи принципів кримінального
права, розроблених у вітчизняній доктрині кримінального права, то зауважимо, що
загалом більшість науковців у кримінальноправовій доктрині відносять до такої системи як загальноправові, так і галузеві й міжгалузеві принципи права [13, c. 89; 25, с. 123].
Справедливим буде також зазначити, що й
певні альтернативні підходи розробляються
у сучасній кримінально-правовій доктрині, проте в основі таких розробок однаково лежить вищезгаданий класичний підхід
[8, с. 120, с. 146–148]. Отже, загалом поділ
усіх принципів права на загальноправові,
міжгалузеві та галузеві відображає домінуючий нині у теорії держави і права підхід до
класифікації принципів права [10, с. 27–30;
46; 47, с. 43]. Останні дві групи принципів,
згідно з логікою вищезгаданого підходу,
мають відображати специфічні риси та особливості певної галузі права, наприклад кримінального, при цьому забезпечуючи єдність
правового регулювання в межах галузі.
Варто зауважити, що вищезгаданий поділ
принципів є розробленим виключно на рівні
доктрини теорії держави і права [21; 22] та
певною мірою є відображенням ще напрацювань радянської доктрини права [31, c. 151].
З огляду на це цілком справедливою видається думка, що позитивною тенденцією у
сучасній доктрині теорії держави і права є
націленість на модифікацію вищезгаданого
підходу до класифікації принципів з метою
формування більш універсального та певною
мірою більш сучасного погляду на систему
принципів [31, c. 151–152]. Проте поки домінуючим залишається «традиційний» підхід,
критика довкола якого нині фокусується у
розрізі питання: якщо будь-який галузевий
принцип завжди виводиться із загальноправового, при цьому не відтворюючи його автоматично, а лише доповнюючи і конкретизуючи з урахуванням специфіки певної галузі
права, то чи не є надмірним теоретизуванням
такий поділ принципів у доктрині права.
Якщо виходити з класичного класифікаційного підходу, то принцип пропорційності буде загальноправовим принципом права,
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який реалізується у кримінальному праві та
його інститутах з певними галузевими особливостями. У зв’язку з цим правильним
видається твердження, що «загальноправові
принципи діють через галузеві, а специфічні
галузеві принципи є не чим іншим, як своєрідним віддзеркаленням загальноправових
принципів» [46]. З огляду на це видається
невиправданим звуження змісту принципу пропорційності виключно до принципу
співмірності (відповідності) призначеного
покарання тяжкості злочину, обставинам
його вчинення та особі, яка його вчинила
[8, c. 151–152].
Повертаючись до питання відсутності
системи принципів кримінального права,
варто зазначити, що більшість науковців у
вітчизняній кримінально-правовій доктрині
не виділяють окремо принципу пропорційності у системі принципів кримінального
права [8, c. 146–148; 10, с. 129-131; 13, c. 89;
15, c. 69–72; 25, c. 123; 59]. Проте принцип
пропорційності як принцип балансування
згадується у вітчизняній кримінально-правовій доктрині у контексті аналізу інших
принципів кримінального права, зокрема:
принципу гуманізму [8, c. 137; 44, с. 102],
принципу справедливості [1, c. 6–8; 8, с. 120;
10, c. 32; 15, c. 69–72; 44, c. 80–102; 51, c. 11;
53, c. 73; 58, c. 94; 59].
У зв’язку з тим, що найчастіше принцип пропорційності згадується саме під час
дослідження принципу справедливості, то
хотілось би окреслити основні підходи до
їх співвідношення. Загалом у кримінальноправовій доктрині побутує думка про те, що
справедливість є «конститутивним принципом та інтегрує у собі фундаментальні ідеї
кримінального права», «має концептуальний
характер і є фундаментом, на якому має базуватись закон про кримінальну відповідальність» [53, c. 73], з огляду на це, «чим більше
закон про кримінальну відповідальність відповідає концепції справедливості, втіленій
у принципі верховенства права, тим більше
підстав оцінювати такий закон як правовий»
[10, c. 67]. Цілком погоджуючись з вищенаведеним, необхідно окреслити побутуючі у доктрині підходи до співвідношення принципу
справедливості та принципу пропорційності: принцип пропорційності є передумовою
справедливості [5, с. 194; 54, с. 70]; є складником справедливості або поняттям, що
тісно пов’язане зі справедливістю [3, с. 152;
29, с. 12–13; 34, с. 4–5; 37, с. 172, с. 174]; є
поняттям, що ґрунтується на справедливості
[41, с. 299]. Очевидно, можна констатувати,
що кожен з перерахованих вище підходів
загалом не заперечує взаємозв’язку принципу пропорційності та принципу справед-
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ливості, а навіть навпаки стверджує, однак
чіткої межі між ними, їхніми відмінностями
поки не провів жоден автор. З огляду на це
таке питання потребує подальшого дослідження з урахуванням саме методологічних
основ для вищезгаданого розрізнення цих
принципів, що в перспективі допоможе ідентифікувати: чим же, власне, є принцип пропорційності у кримінальному праві, тобто
його зміст та сфери реалізації.
Іншим дискусійним питанням у вітчизняній доктрині кримінального права, що
невід’ємно пов’язане з питанням системи
принципів кримінального права, є доцільність
закріплення принципів кримінального права у законі про кримінальну відповідальність.
Це питання неодноразово ставало предметом
наукової дискусії [15, c. 70; 17; 44, с. 21; 54].
Натепер у доктрині є щонайменше два підходи до способу нормативного закріплення
принципів кримінального права: текстуальне закріплення, тобто їх безпосереднє
закріплення в окремій структурній частині
Кримінального кодексу України (надалі –
КК України); або так зване «концептуальне
закріплення», тобто виведення цих принципів з аналізу КК України [10, c. 13; 15, c. 70;
44, с. 21; 48, c. 18–19; 53, c. 71].
З приводу наведеного вище слід зауважити таке. Як відомо, принципи права
виникають спершу в людській свідомості
як ідея, яка є рефлексією на навколишню
соціально-економічну і правову дійсність,
закономірності розвитку держави і потреби певного суспільства. У подальшому така
ідея методологічно обґрунтовується у доктрині права та може закріпитися законодавцем у позитивному праві – КК України.
Апологетами закріплення принципів кримінального права у КК України є М.І. Бажанов, І.М. Гнатів [12, с. 153], В.О. Гацелюк
[10, с. 20, c. 22], О.О. Дудоров [15, c. 70],
О.С Фещенко [53, c. 71], М.І. Хавронюк
[15, c. 70; 58, c. 8; 59] та інші. На нашу думку, принципи кримінального права потрібно закріпити з таких мотивів: по-перше,
слушною видається позиція, що текстуальне закріплення принципів кримінального
права матиме позитивний вплив на правозастосування, «оскільки буде усунута наявна розпорошеність структурних елементів
одного принципу в законі про кримінальну
відповідальність, окреслено сутність та конкретне наповнення кожного із принципів, і,
як наслідок, буде забезпечено системне нормативно-правове регулювання галузевих
принципів кримінального права» [56, с. 8];
по-друге, погоджуємось з позицією, що відсутність законодавчого закріплення принципів негативно відображується на структурі та
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змісті статей Загальної та Особливої частин
[12, c. 372; 17, с. 41; 27, c. 83].
Окремі науковці наполягають, що
саме текстуальне закріплення принципів кримінального права «надасть їм
загальнообов’язкового характеру, а значить
і регулятивної дії» [10, c. 20–22] та у такий
спосіб принципи не лише декларуватимуть
певні ідеї, а також матимуть «безпосередній
праворегулюючий вплив на поведінку громадян» [53, c. 72]. Будучи прихильником текстуального закріплення принципів, не погоджуємось з вищенаведеними аргументами
через їх невідповідність сучасним ідеалам у
праворегулюванні [15, c. 70; 44, с. 14]. У проблематиці принципів права підхід, згідно з
яким праворегулюючий вплив та значення
принципів прив’язується виключно до факту їх нормативного закріплення, відображає
домінуючий у минулому стереотип, який
полягає у визначенні домінантного становища норми права щодо принципу права, і, як
наслідок, утверджує у сучасній доктрині кримінального права «позитивістські стереотипи та догми, відповідно до яких норма або ж
система таких норм, що створені державою,
є втіленням її волі – це і є право» [36, c. 61].
Нині така аргументація видається дещо
обмеженою, адже принципи права мають
безпосередній праворегулюючий вплив на
правовідносини незалежно від їх закріплення в матеріальному праві. Найбільш ілюстративним прикладом нині є верховенство
права як ідея та пануючий зараз правовий
ідеал, який безпосередньо впливає на правозастосовну діяльність у галузі кримінального права, при цьому фактично не будучи
закріпленим у законі про кримінальну відповідальність. На наше переконання, вплив
верховенства права на правозастосування
зумовлюється насамперед тим, що верховенство право як світоглядна категорія відображає домінуючі в суспільстві та державі
правові цінності. Варто зауважити, що нині
у вітчизняній доктрині права принцип пропорційності розробляється саме у контексті дослідження верховенства права і хоча
підходи до їх співвідношення різняться
[16, с. 18; 27, с. 66–67, с. 132, с. 163; 40, с. 40],
проте власне на дисертаційному рівні розроблено підхід, який визначає принцип пропорційності складовою частиною верховенства
права [16].
Висновки
З огляду на те, що у радянській доктрині праворегулююче значення кримінально-правових принципів ніколи не
розроблялося, а більшість питань у сучасній вітчизняній доктрині кримінального

права у цій проблематиці залишаються
дискусійними, то саме їх аналіз та пошук
способів вирішення дасть змогу науково
обґрунтовано ідентифікувати місце принципу пропорційності у системі принципів
кримінального права, наслідком чого стане
формування поняття, змісту та сфер реалізації принципу пропорційності.
Натепер принцип пропорційності, його
поняття, зміст та сфери реалізації є малодослідженими у вітчизняній кримінальноправовій доктрині. Складність дослідження цього принципу насамперед зумовлена
винятковою дискусійністю проблематики
принципів кримінального права у кримінально-правовій доктрині. Загальнотеоретичні
напрацювання у царині принципів кримінального права мають детермінувати
дослідження кожного окремого принципу
кримінального права. З огляду на це визначальним для ідентифікації місця принципу
пропорційності у галузі кримінального права
є: по-перше, визначення поняття принципу
кримінального права та його співвідношення
з поняттям принципу кримінально-правової
політики, принципу законодавства та принципу криміналізації; по-друге, окреслення
системи принципів кримінального права, її
елементів, підходів до визначення таких елементів та необхідності закріплення принципів кримінального права у КК України.
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В статье идентифицированы вопросы, касающиеся принципов уголовного права, которые остаются дискуссионными и не нашли своего однозначного решения в доктрине уголовного права. Систематизированы и проанализированы основные подходы к решению таких вопросов, а также определено их влияние на методологию исследования места принципа пропорциональности в системе
принципов уголовного права.
Ключевые слова: система принципов уголовного права, доктрина уголовного права, принцип пропорциональности, справедливости, нормативность.

In the article it is identified issues relating to principles of criminal law, which remain controversial and
for which there have not been found yet solution in doctrine of criminal law. It is systematized and analyzed
main approaches to solution of such issues, as well as determined its influence on methodology of researching
the setting of proportionality principle in system of principles of criminal law.
Key words: system of principles of criminal law, doctrine of criminal law, proportionality principle, justice,
normativity.
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ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ
ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Цифрова економіка стрімко розвивається у глобальних масштабах, виступаючи акселератором
інновацій, конкурентоздатності та економічного зростання у світових масштабах. Більшість передових країн світу, таких як США, Канада, Японія, Німеччина, розвивають цифрову економіку та визначають впровадження цифрових технологій у своїх суспільствах як стратегічну мету, що у перспективі
повинна стати рушійною силою інноваційного технологічного розвитку, у тому числі й для української
економіки. Визначено загрозливі тенденції та фактори уразливості окремих сегментів сучасної цифрової економіки від злочинних посягань. Досліджено актуальні питання протидії організованій злочинності у важливих сферах цифрової економіки. Проведено аналіз стану криміногенної ситуації у сфері цифрової економіки, за результатами якого деталізовано шляхи вдосконалення правоохоронної діяльності
з метою побудови ефективної системи боротьби зі злочинністю в сучасних умовах. Регламентовано
пріоритетні напрями прогнозування та попередження «цифрової» злочинності.
Ключові слова: протидія, організована злочинність, кіберзлочинність, цифрова економіка, цифрові
технології, інформаційно-комунікаційні технології, правоохоронна діяльність, кіберзлочинність, злочини економічної спрямованості.

Постановка проблеми. Сьогодні, з огляду на стрімке поширення у глобальному
вимірі інформаційних та телекомунікаційних мереж, техніко-технологічний розвиток,
актуальним є питання розвитку цифрової
економіки. Тобто завдання, яке ставить цифрова економіка, – це запровадження цифрових технологій у промислове виробництво,
освіту, медицину та інші сфери. Загальновідомо, що сектори економіки, що використовують цифрові технології, зростають
швидше та якісніше. Сфери життєдіяльності,
зокрема освіта, медицина, транспорт, сільське господарство, що модернізуються завдяки цифровим технологіям, стають набагато
ефективнішими та створюють нову цінність
і якість. Важливим складником формування
інформатизованого суспільства є використання можливостей сучасних ІКТ з метою
створення інформації, нових сучасних знань,
товарів та електронних послуг, ефективного
інформаційного обміну й, отже, сприяння
стабільному розвитку країни. Застосування
ІКТ в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин залишається одним із важливих елементів ефективного управління.
© М. Гребенюк, А. Черняк, 2019

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукова проблематика, винесена в заголовок статті, з різних точок зору вивчається
багатьма вченими. Окремі аспекти цього
наукового напряму розглядалися у фундаментальних працях таких науковців, як:
В.М. Бутузов, С.В. Демедюк, В.В. Марков,
О.В. Орлов, С.М. Рогозін, В.С. Цимбалюк, та
інших.
Метою статті є дослідження сучасного стану нормативного та організаційного забезпечення протидії організованій злочинності у сфері цифрової економіки, виходячи з
аналізу новел сучасного законодавства.
Виклад основного матеріалу. Розвиток цифрової економіки в Україні полягає
у створенні ринкових стимулів, формуванні потреб щодо використання цифрових
технологій, продуктів і послуг серед українських секторів промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу та суспільства для
їх ефективності, конкурентоздатності та
національного розвитку, зростання обсягів
виробництва високотехнологічної продукції
та благополуччя населення. Тобто цифрова
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трансформація – процес, який повинен бути
одним із пріоритетів сучасного розвитку [1].
Україна робить дієві кроки з метою інтеграції до світового діджітал середовища. Так,
17 січня 2018 року своїм розпорядженням
Уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової
економіки та суспільства України на 20182020 роки [1] і затвердив план заходів щодо
її реалізації. У її положеннях деталізовано
напрями цифрового розвитку нашої країни, якими є: подолання цифрового розриву
шляхом розвитку цифрових інфраструктур;
розвиток цифрових компетенцій; цифровізація реального сектору економіки, реалізація
проектів цифрових трансформацій, громадська безпека, електронна демократія тощо.
Тобто головні напрями розвитку цифрової
економіки України доцільніше визначати у
відповідній національній програмі. 5 липня
2018 року при Міністерстві економічного
розвитку і торгівлі України почала роботу
Координаційна рада з розвитку цифрової
економіки в Україні [2]. Метою її діяльності є забезпечення виконання Концепції та
Плану розвитку цифрової економіки та суспільства України до 2020 року. Невипадково
протягом останніх десятиріч спостерігається глобальний перехід від промислового до
інформаційного (цифрового) капіталу. Усе
більші масштаби використання цифрового
капіталу призводять до зростання цифрової
ренти, коли прибутки генеруються за рахунок використання «великих даних». Наприклад, фактично «Google» чи «Facebook» вже
зараз отримують цифрову ренту.
При цьому цифрові платформи стають
осередками концентрації інформаційного (цифрового) капіталу, знижуючи транзакційні видатки для своїх користувачів, а
також вирішуючи певною мірою проблему
асиметрії інформації. Виходячи з міжнародного досвіду, оцінкою вартості інформаційного (цифрового) капіталу може бути
ринкова капіталізація цифрових платформ,
які поступово впроваджуються в Україні.
Специфічними для цифрових платформ
елементами регулювання є: інклюзивність
(правила доступу користувачів до цифрових
платформ), безпека особистих даних, збір
великих масивів даних, дистанційна праця.
Слід зазначити, що у 2018 році в ЄС була
документально оформлена революційна
ідея створення спільного цифрового ринку:
22 країни підписали спільну декларацію про
створення Європейського блокчейн-партнерства. Цей європейський проект передбачає обмін інформацією та технологіями між
державами і приватним сектором. Зазначена декларація побудована на трьох основних принципах: безперешкодний доступ до
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цифрових продуктів та послуг; створення
адекватного середовища для динамічного
розвитку мережевих і цифрових технологій; використання можливостей цифрового
ринку як важливого потенціалу для прискорення зростання економіки. Очікується,
що практична реалізація цієї декларації на
теренах ЄС дасть змогу запровадити єдину
технічну стандартизацію з метою полегшення здійснення міжнародної електронної торгівлі, поступово зняти бар’єри в питаннях
торгівлі діджитал-продуктами, покращити
стан цифрової безпеки та приватності; відповідної інформаційної інфраструктури тощо.
За задумом мають бути остаточно усунені
«національні сегменти» таким чином, щоб
цифрові платформи не були здатні блокувати доступ до продуктів та послуг за географічним принципом; спрощені питання
інтернаціональної доставки товарів під час
їх придбання з використанням мережі Інтернет; запроваджено надійний захист прав споживачів незалежно від того, в якій країні ЄС
були придбані товари або послуги з використанням засобів електронної комерції.
Сучасні процеси цифрової трансформації
економіки пов’язані з розвитком бізнес-моделей, які використовують цифрові платформи.
Фактично протягом останнього десятиріччя
відбувається революція платформ. Особливістю цифрових платформ є об’єднання різних груп споживачів, виробників, власників
ресурсів на одному віртуальному майданчику. Вітчизняний цифровий капітал перебуває
на стадії формування, але вже спостерігається велика кількість позитивних прикладів,
оскільки можливості розвитку цифрової економіки в Україні пов’язані з розширенням
використання цифрових платформ, які є точками зростання сучасної інформаційної економіки, при цьому перспективним напрямом
розвитку цифрових платформ виступає технологія блокчейн [4].
Загальнопоширеним у світі є визначення
цифрової економіки як електронної комерції, що здійснюється за допомогою сучасних
інформаційних і комунікаційних технологій.
Адже суцільний розвиток цифрових технологій також є однією з причин збільшення масштабів тіньової економіки, оскільки
поряд із розвитком сучасних технологій
виникають нові можливості для зростання «цифрової злочинності». Оцінка впливу
«цифрової економіки» на національну та
світову економіку, а також неминуче на всю
соціальну сферу дуже важлива, з огляду на
зростаючі проблеми поширення транснаціональної злочинності у віртуальному просторі, яка також модернізується на перманентній основі.
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Організована кіберзлочинність може
бути асоційована не тільки з проблемами
інформаційної безпеки, але й із загрозами
для державної безпеки, військово-промислового і виробничого комплексів, інфраструктури життєзабезпечення. Характеризуючи
стан організованої злочинності у сфері економіки, доцільно виділяти її в окрему категорію для вивчення злочинності саме у сфері
«цифрової економіки». Оцінка впливу цифрової економіки на національну та світову
економіку дозволяє констатувати, що актуальним залишається суцільна модернізація
злочинності, яка постійно вдосконалюється
у рамках активної суцільної електронізації та
цифровізації суспільства.
Практичні здобутки та надбання цифрової економіки активно використовуються
транснаціональними організованими злочинними угрупованнями з метою отримання надприбутків шляхом вчинення злочинів економічної спрямованості на території
однієї або декількох держав з використанням
кіберпростору та його можливостей. Викладене зумовлює розкриття нагальних проблем
протидії організованій злочинності у сфері
цифрової економіки.
Як зазначено в доповіді Європолу «Оцінка загроз організованої кіберзлочинності
(IOCTA)» (2018) [5], забезпечення правопорядку у кіберпросторі потребує активізації
роботи з ідентифікації, локалізації окремих
злочинців і злочинних груп, які є складовими елементами сучасної європейської
кримінальної субкультури. Це передбачає
насамперед створення національних і міжнародних баз даних про кіберзлочинність та
її кримінологічний стан. У Стратегічному
звіті «IOCTA» надаються основні рекомендації правоохоронним органам, політикам та
регуляторним органам, щоб вони мали змогу
ефективно та узгоджено реагувати на кіберзлочинність та протистояти їй. Акцентовано,
що велике значення для успішної боротьби
правоохоронних органів з кіберзлочинністю
мають такі складники, як виділення достатніх ресурсів для дослідження шкідливого
програмного забезпечення і нових бізнесмоделей кіберзлочинності, а також проведення стрес-тестів і аудиту безпеки державних
органів і населення. Правоохоронні органи
повинні мати інструменти, методи і досвід
для боротьби зі злочинним зловживанням
методами шифрування й анонімності.
Натепер профілактичні кампанії у сфері
кіберзлочинності спрямовані в основному на
громадян і бізнес, тобто потенційних жертв
кіберзлочинності. Крім того, необхідно
також активізувати профілактичну роботу з
потенційними кіберзлочинцями, насамперед

підлітками та молоддю, що володіють необхідними програмними навичками, а також
працівниками у сфері IT. Основний акцент у
проведенні профілактичної роботи повинен
бути зроблений на роз’ясненні наслідків протиправної діяльності для самих злочинців.
Варто зазначити, що національні профілактичні кампанії повинні бути скоординовані
з міжнародними і громадськими організаціями. У рамках профілактичної діяльності
особливу увагу необхідно приділити мобільним гаджетам та сучасним електронним пристроям як джерелам найбільшої небезпеки
для їх власників і проникнення злочинців
у приватні і корпоративні мережі. Правоохоронні органи спільно з некомерційними
організаціями і приватним сектором повинні
брати активну участь в інформаційно-просвітницьких заходах серед населення та громадськості.
Одним із головних завдань правоохоронних органів є боротьба з постачальниками кримінальних послуг та спеціалізованих
інструментів, які є основою програмних,
апаратних і кадрових структур європейської
кіберзлочинності. До такого роду спеціалізованих інструментів належать: шкідливе
програмне забезпечення, включаючи програми-вимагачі паролів, програми-шпигуни
і банківські трояни, а також, відповідно, їх
розробники, постачальники і покупці, провайдери, організатори і виконавці DDoSатак як послуг; виробники ботнетів, особливо тих їх модифікацій, які використовуються
для поширення інших шкідливих програм;
здійснення DDoS-атак, а також злочинних
маніпуляцій шляхом спотворення і «зашумлення» інформаційного простору.
З огляду на викладене, пріоритетними напрямами, на яких доцільно зосередити профілактичні зусилля правоохоронних
органів, є:
1) платіжні шахрайства: шкідливі програми, які порушують цілісність платіжних
систем, ускладнюють або блокують роботу
банківських терміналів; системи «софт», що
застосовуються для отримання готівкових
коштів або конфіденційних даних під час
користування кредитними картками, безконтактними картками і банківськими терміналами; системи «софт», що використовуються
для крадіжки даних громадян, які перебувають у розпорядженні фінансових інституцій;
системи «софт», що використовуються для
викрадення грошових коштів і шахрайства
у сфері електронної комерції і насамперед
на транспорті, у роздрібних мережах і туристичному бізнесі;
2) сексуальна експлуатація дітей та
підлітків он-лайн: боротьба з каналами
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потокового відео, пов’язаного із сексуальним
насильством щодо дітей та підлітків; припинення діяльності груп, що спеціалізуються на
виготовленні та розповсюдженні злочинного
контенту, пов’язаного з педофілією, і його
поширенні в мережах DarkNet; виявлення
за допомогою цифрових засобів конкретних
жертв сексуального насильства й експлуатації та проведення операцій з їх порятунку;
3) наскрізна «цифрова злочинність»: вендори, покупці й адміністратори нелегальних
торгових сайтів у DarkNet; кримінальні провайдери послуг із незаконної анонімізації
і прихованого хостингу; «грошові мули» і
«конверт центр» на території не тільки країн ЄС, а й тих, що обслуговують громадян
ЄС; експерти, розробники і програмісти, що
сприяють використанню біткоїнів і інших
віртуальних валют з метою кримінальних
обмінних операцій, відмивання грошей і платіжних операцій, пов’язаних із будь-якими
видами фінансування тероризму.
Більшість кримінальних інструментів і
послуг може бути використана в найрізноманітніших сферах злочинної діяльності.
Відповідно, викриття і припинення діяльності злочинних мереж, що займаються виготовленням програмних інструментів і надають послуги з їх використанням в інтересах
інших злочинних груп, дасть змогу протидіяти кіберзлочинності.
Аналіз стану криміногенної ситуації у
сфері цифрової економіки. Сьогодні транснаціональні організовані злочинні угрупування поширюють свою протиправну діяльність не тільки у кримінальній економіці, але
й у легальному секторі, особливо фінансовому. У світі відбувається поступове зрощення
криміналу та економіки, зокрема, є численні
приклади такого роду симбіозу кримінальної
та легальної економік, який стає все більш
характерним. Також це реалізація контрафактних товарів, продаж на легальних ринках об’єктів права інтелектуальної власності,
здобутої кримінальним шляхом, використання інсайдерської інформації в операціях на
фондових ринках тощо. Чим далі, тим більше
зрощення кримінальної та легальної економік формує ландшафт для транснаціональної
організованої злочинності.
Загалом, кримінальні мережі і групи
хакерів постійно прагнуть використовувати
новітні технічні розробки, такі як криптовалюта й анонімні (безконтактні) способи
оплати. Швидка обробка транзакцій і поширення ефективних інструментів анонімізації
ускладнюють діяльність правоохоронних
органів щодо доказової ідентифікації реальних бенефіціарів доходів, одержаних злочинним шляхом. Зростаюча кількість онлайн

300

платформ і додатків пропонують нові способи переказу грошей. Вони не регулюються
тією ж мірою, що й традиційні постачальники фінансових послуг, що робить їх привабливими для злочинців. Крім того, за даними Європолу, існує ймовірність, що деякі
поширені платіжні системи на основі блокчейна через компанії-«метелики» можуть
контролюватися міжнародним криміналом.
Онлайн-банкінг також полегшує життя злочинцям. За даними Європолу, на «чорному»
ринку активно продаються спеціальні програми, що дозволяють обійти біометричну
ідентифікацію власників рахунків фізичних
та юридичних осіб.
Ще одним напрямом транснаціональної злочинної діяльності є встановлення все
більш тісних зв’язків з представниками корпоративного сектору в деяких країнах ЄС.
Така взаємодія будується за трьома напрямами. По-перше, бізнес-структури, іноді навіть
найбільші корпорації замовляють послуги у
кіберзлочинців. Найбільшою мірою це стосується кіберзлочинності і пов’язане з крадіжкою інтелектуальної власності та компрометуючої конкурентів документації. По-друге,
ОЗУ намагаються інвестувати злочинні прибутки в легальний бізнес. Особливий інтерес ОЗУ проявляють до: будівництва, прибирання міського сміття та проблем екології.
Також злочинність інвестує в IT-індустрію,
особливо у фінансові технології, виготовлення відеоігор і різного роду мобільних додатків, які передбачають отримання від клієнтів
персональних даних. Слід вказати, що значна частина адвокатських, консультативних
та реєстраційних бюро, пов’язаних із податковим плануванням і трансфертом коштів в
офшорні зони, якими користується легальний бізнес, перебуває під контролем міжнародних ОЗУ.
Сучасною типовою рисою останніх років
стала пильна увага злочинців до найбільших європейських транспортних вузлів і
магістралей, які активно використовуються з метою глобального розподілу товарних
потоків. Натепер найбільші темпи динаміки злочинності припадають на локації, які
характеризуються декількома факторами,
включаючи наявність ефективної та розгалуженої транспортної інфраструктури,
близькість або зв’язок із країнами ‒ джерелами товарів, послуг або мігрантів, доступ до
інвестиційних можливостей, а також попит
на незаконні товари та послуги.
На цьому тлі збільшується кількість злочинів економічної спрямованості у кіберпросторі, у зв’язку з чим бізнес і держава
змушені нести масштабні збитки, які обчислюються мільярдами доларів США. Отже,
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викладене вище зумовлює зробити такі
висновки. По-перше, традиційна правоохоронна діяльність організаційно повинна бути
істотно переформатована шляхом посилення
оперативного інформаційного співробітництва та взаємодії між різними правоохоронними органами за умов розширення механізмів координуючого управління такими
органами. По-друге, є нагальна потреба у
формуванні відомчих і міжвідомчих правоохоронних інформаційних мереж для
спільних дій, погоджених за цілями, а не за
результатами. По-третє, доцільно розвивати
застосування в правоохоронній діяльності
цифрових джерел доказів, загальних (мережевих) цифрових джерел оперативної інформації, інформаційних реєстрів. По-четверте,
доцільно переглянути підходи до регламентації конфіденційності інформації про оперативну обстановку, відкривши до неї мережевий розподілений узгоджений доступ різних
правоохоронних органів, які у рамках компетенції здійснюють боротьбу зі злочинністю у
сфері цифрової економіки.
Слушно вказує В.П. Поїзд, що декриміналізація мережі Інтернет, у тому числі мінімізація можливостей її використання як складника інфраструктури злочинності, вимагає
формування правової основи здійснення
фінансових, податкових та господарських
операцій через мережу Інтернет; розроблення інституційної основи контролю за національним сегментом мережі Інтернет; розроблення принципів, тактичних прийомів та
належне кадрове забезпечення оперативного обслуговування національного сегменту
мережі [9, с. 309].
На цьому тлі О. Вінник об’єктивно зазначає, що формування цифрової економіки та її
соціальне спрямування вимагає адекватного
правового регулювання, важливою частиною
якого є визначення понять, що її характеризують (суб’єкти, об’єкти, засоби, зв’язки
тощо), насамперед потребує вирішення проблема уніфікації термінів, притаманних цифровій економіці, їх закріплення в кодифікованому акті, яким може бути навіть Закон
«Про цифрову економіку» [10, с.165].
Враховуючи викладене, ефективними
шляхами щодо удосконалення системної
протидії організованій злочинності у сферах
цифрової економіки мають стати: технічна
антивірусна підтримка правоохоронців, яка
включає регулярне оновлення ліцензованого
програмного забезпечення, криміналістичної техніки; залучення нових IT-спеціалістів
до підрозділів відповідних правоохоронних
органів; міжнародна цифрова інтеграція,
унормування на правовій основі інформаційного обміну, узгодження понятійного апара-

ту щодо цифрової економіки та її складників;
узагальнення та практичне забезпечення
поширення кращих практик європейського
досвіду у країнах з розвинутою цифровою
економікою у сфері протидії злочинності у
цій площині; управління ризиками цифрової безпеки в економічній сфері на рівні світової інтеграції, держави, окремих галузей,
приватного сектора, підприємств, які мають
стратегічне значення для держави.
Висновки
Цифрова економіка активно працює майже
у всіх сферах життєдіяльності, зокрема у хмарних технологіях, Інтернет-банкінгу, у сфері
придбання товарів з використанням смартфону, он-лайн консультації тощо. Наявна нормативна база не може забезпечити належний
рівень протидії технологічним злочинам. На
цьому тлі чисельність скоєних злочинів у сфері IT-технологій постійно зростає. Враховуючи викладене, видається доцільним сконцентрувати увагу на таких актуальних питаннях
комплексної протидії організованій злочинності у сфері цифрової економіки. Спільний
характер проблем протидії злочинності у
сфері цифрової економіки як в Україні, так і
за кордоном дозволяє зробити висновок про
необхідність акумуляції та аналізу позитивного досвіду зарубіжних країн у цій площині.
Злочинність у сфері цифрової економіки має
транскордонний характер, а тому заходи щодо
протидії такій злочинності передбачають налагодження, перш за все, ефективного міжнародного співробітництва організаційно-правового
та технічного характеру.
До ефективних засобів протидії злочинності у сфері цифрової економіки можна
віднести: перманентну модернізацію програмного забезпечення комп’ютерних систем
правоохоронних органів; суцільну інтеграцію заходів посилення інформаційної безпеки на основі новітніх розробок та впровадження сучасних систем захисту інформації;
створення відповідної нормативно-правової
бази, здатної забезпечити протидію сучасним
кіберзагрозам.
По-перше, як на міжнародному, так і на
національному рівнях доцільно розробити
універсальні підходи до нормативного врегулювання цифрової економіки, оскільки різні
країни світу на власний розсуд тлумачать
базові поняття та їх ознаки (блокчейн, криптовалюта тощо). Наприклад, у сучасному світі існує понад 3 тисячі різноманітних криптовалют, проте відсутнє єдине їх розуміння, не
визначено статус відповідних криптобірж, де
вони продаються та купуються.
По-друге,
доцільно
використовувати можливості блокчейн-технологій для
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розслідування злочинів в Інтернет просторі,
що передбачає налагодження конструктивного діалогу між правоохоронними органами
та криптовалютними кампаніями з метою
запобігання та протидії злочинній діяльності
у блокчейн-платформах. Встановлення причетності використання блокчейн-технологій
під час скоєння злочинів певними особами
можливо лише за умов вилучення правоохоронцями комп’ютерної техніки або мобільних телефонів, на які встановлено відповідне
програмне забезпечення.
По-третє, повинні активно впроваджуватися принципи електронного документообігу, що передбачає утворення
єдиного середовища довіри з метою забезпечення учасників цифрової економіки засобами довірених цифрових дистанційних комунікацій. Крім того, з метою стимулювання
впровадження цифрової економіки у сфері
інтелектуальної власності має бути розроблено порядок цифрового обігу об’єктів інтелектуальної власності у тому числі з метою
боротьби з «патентними тролями».
По-четверте, у нашій країні працює
4 тисячі IT-компаній і понад 110 R&D центрів всесвітньо відомих міжнародних компаній. Оскільки ключовою метою діяльності
правоохоронних органів є боротьба з постачальниками кримінальних цифрових послуг
та відповідних інструментів, то доцільним є
створення відповідного реєстру таких постачальників, які мають сумнівну репутацію,
зокрема IT-компаній, інших суб’єктів господарювання, що дасть змогу певним чином
контролювати ситуацію у цій сфері.
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Цифровая экономика стремительно развивается в глобальных масштабах, являясь акселератором инноваций, конкурентоспособности и экономического роста в мировых масштабах. Большинство передовых стран мира, таких как США, Канада, Япония, Германия, развивают цифровую
экономику и считают внедрение цифровых технологий в своих обществах стратегической целью,
что в перспективе должно стать движущей силой инновационного технологического развития, в
том числе и для украинской экономики. Определены угрожающие тенденции и факторы незащищенности отдельных сегментов современной цифровой экономики от преступных посягательств.
Исследованы актуальные вопросы противодействия организованной преступности в важных
сферах цифровой экономики. Проведен анализ криминогенной ситуации в сфере цифровой экономики, по результатам которого детализированы пути совершенствования правоохранительной
деятельности с целью построения эффективной системы борьбы с преступностью в современных условиях. Регламентированы приоритетные направления прогнозирования и предупреждения
«цифровой» преступности.
Ключевые слова: противодействие, организованная преступность, киберпреступность, цифровая
экономика, цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, правоохранительная деятельность, киберпреступность, преступления экономической направленности.
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The digital economy is developing globally at a fast pace, acting as an innovation accelerator, competitiveness and economic growth on a global scale. Most of the advanced countries of the world, such as the
USA, Canada, Japan, and Germany, are developing the digital economy and introducing digital technologies
in their societies as a strategic goal, which in the long term should be the driving force of innovative technological development, including for the Ukrainian economy. Threatening trends and vulnerabilities of certain
segments of the modern digital economy from criminal attacks are determined. Actual issues of countering
organized crime in important areas of the digital economy are investigated. The analysis of the state of the
criminal situation in the digital economy was carried out. Based on its results, the ways of improving law
enforcement activity were detailed in order to build an effective crime control system in modern conditions.
Priority directions for predicting and preventing “digital” crime have been regulated.
Key words: counteraction, organized crime, cybercrime, digital economy, digital technologies, information
and communication technologies, law enforcement activity, crimes of economic orientation.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
ЗАПОБІГАННЯ РЕЛІГІЙНОМУ ЕКСТРЕМІЗМУ
У статті розглядаються Особливості загально-соціальних заходів запобігання релігійному екстремізму, наголошується на необхідності усунення причин і умов поширення екстремізму на сучасному етапі суспільного розвитку, а також запропоновано комплекс заходів щодо протидії екстремістським проявам в Україні.
Ключові слова: релігійний екстремізм, екстремістська діяльність, іслам, заходи, запобігання.

Постановка проблеми та її актуальність.
Успішна боротьба з релігійним екстремізмом
передбачає не лише розробку теоретичної
концепції екстремізму, не лише дослідження
конкретних причин конкретного різновиду
релігійного екстремізму, а й наявність відповідної юридичної бази, відповідного законодавства та конкретної державної програми
боротьби з цим явищем, у якій буде вирішено
питання всебічного забезпечення та конкретні заходи такої боротьби. Ефективна боротьба з екстремізмом передбачає комплекс заходів, спрямованих на усунення соціальних
причин, що породжують екстремізм. Самі по
собі волевиявлення влади щодо вирішення
питань релігії, заходи насильства і примусу,
репресій проти окремих екстремістів, якими
б послідовними і жорстокими вони не були,
не приведуть до лікування суспільства від
екстремізму, якщо залишать недоторканими
його глибинні корені. Очевидно, ці заходи
приведуть лише до відповідної ескалації екстремізму та ситуація увійде в стадію резонансу, що загрожує загально-соціальними
або загально-цивілізаційними катаклізмами,
загостренням криміногенної ситуації.
Протидія проявам релігійного екстремізму вимагає наявності комплексу ефективних
і своєчасних заходів, які виступають бар’єром
на шляху поширення цього негативного соціального явища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичну основу дослідження становлять
праці вітчизняних науковців, фахівців, що
досліджують питання у сфері етнотериторіальних конфліктів, радикалізації, проявів
екстремізму та тероризму: В.Ф. Антипенка,
Ю.В. Ахромеева, В.В. Крутова, М.І. Безбородов, І.Б. Березовського, І.М. Білоус, О.О. Ігнатова, В.І. Євстигнеєва, М.Г. Капітоненка,
О.І. Козаченко, О.В. Коростельова, В.А. Манжоли, О.М. Сидоренко, Г.М. Перепелиці,
Є.В. Федосов та інших. Разом із тим мало-
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дослідженою та актуальною залишається
проблема запобігання та профілактики релігійного екстремізму.
Метою статті є аналіз особливостей
загально-соціального запобігання релігійному екстремізму, причин і умов поширення екстремізму на сучасному етапі суспільного розвитку.
Виклад основного матеріалу. У системі
протидії релігійному екстремізму не можна
допустити зниження значущості попереджувальних заходів. Попередження екстремістських проявів повинно стати одним з
основних напрямів державної політики, що
зумовлює необхідність підвищення ролі
профілактичної діяльності, зміну ставлення
держави до неї. Без впливу на злочинні прояви потенційних суб’єктів екстремістської
діяльності, причини насильницьких посягань неможливо усунути соціальну базу цих
посягань, досягти успіху в протидії їм. Тому
ми вважаємо, що профілактика релігійного
екстремізму повинна зайняти особливе місце
серед важливих завдань держави.
Перш ніж перейти до дослідження даних
аспектів, уточнимо, що терміни «попередження», «профілактика», «превенція» будуть
використовуватися нами як рівнозначні і
взаємозамінні. Таке становище насамперед обґрунтовано етимологічною схожістю
вищеназваних термінів, звідси і поширеність
зазначеного підходу в сучасній кримінології
та нормотворчості.
О.М. Джужа під попередженням кримінальних правопорушень розуміє систему
соціальних і правових заходів, спрямованих
на усунення причин та умов скоєння кримінальних правопорушень, якій належить провідна роль у запобіганні та ліквідації злочинності [2, c. 119].
На наш погляд, посилення профілактичної практики щодо релігійного екстремізму
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є важливим також з тієї причини, що деякі
групи поки що не реалізували свої радикальні прагнення, але в їхній ідеології закладені
принципи нетерпимості до людей інших конфесій чи містяться прямі заклики до радикальних дій.
Аналіз основних соціально-економічних,
ідеологічних, геополітичних, правових причин релігійного екстремізму показує, що
нині ще рано говорити про його відсутність.
У протидії релігійному екстремізму повинні використовуватися зусилля всіх державних інститутів, можливості громадських
об’єднань і координація всіх здорових сил
суспільства, зацікавлених у вирішенні цієї
вельми актуальної проблеми. При цьому слід
займати обережну, виважену позицію. Необхідна і систематична, поетапна, індивідуальна робота.
У здійсненні профілактичних заходів
протидії екстремізму в релігійній сфері слід
враховувати місцеві особливості. До них
можна віднести: рівень релігійності населення, його прихильність до тих чи інших релігійних вірувань і організацій; вплив екстремістських, релігійних формувань; кількість
мечетей, церковних парафій і їх відвідуваність; можливості зареєстрованих у регіоні
й інших позитивних релігійних організацій.
Усі профілактичні заходи повинні здійснюватися комплексно, поряд із заходами
загально-соціального характеру, здійснюваними державними органами, посадовими
особами, громадськими та іншими недержавними організаціями, установами та їх представництвами [5, c. 65]. Звісно ж, діяльність
зі здійснення загально-соціальної профілактики релігійного екстремізму повинна бути
спрямована на:
– соціальний захист найбільш вразливих
груп населення;
– індексацію доходів населення;
– контроль за зайнятістю населення;
– працевлаштування та допомогу безробітним;
– подальше духовне збагачення людей;
– підвищення рівня освіченості і культури населення та інтелектуального потенціалу
і т. д.
З точки зору профілактики виникнення
і розвитку релігійного екстремізму велике
значення має вирішення економічних проблем країни, усунення таких деформацій
соціальної сфери, як низькі розміри заробітної плати, пенсій, допомог. Н.В. Степанов
справедливо зазначає, що в плані протидії
екстремізму і пов’язаним із ним злочинам
«заходи з оздоровлення економіки, підвищення зайнятості, трудової активності та
підвищення життєвого рівня і т. д. не тільки

прямо і безпосередньо підривають економічне коріння цих соціально негативних явищ
(що саме по собі дуже важливо), але і сприяють усуненню (блокуванню, нейтралізації)
інших (чи не економічних) детермінантів
протиправної поведінки – ідеологічних, соціально-психологічних, організаційно-управлінських – і інших причин і умов правопорушень» [10, c. 143].
Важливо підкреслити, що в усуненні причин і умов, що сприяють поширенню релігійного екстремізму, величезну роль відіграють заходи, пов’язані з підвищенням рівня
матеріального добробуту життя населення.
На думку узбецького вченого, доктора історичних наук, професора Ф. Исхакова, велику
роботу повинні вести політичне керівництво,
органи влади перш за все за рішенням проблем безробіття, покращення вкрай тяжкого
матеріального становища населення в місті та в селі. Адже це і є соціальна база для
деструктивних сил. Якщо людина без роботи і не знає, чим завтра дітей годувати, тим
більше, якщо він релігійно налаштований, то
доручити йому поширення таких листівок
(релігійного екстремістського характеру) за
гроші не складно[12].
На думку Д.В. Новикова, блок соціальноекономічних заходів протидії релігійному
екстремізму включає в себе дії, спрямовані
на підрив і ліквідацію економічної бази екстремістів, яка підтримується з-за кордону і з
внутрішніх джерел. Реалізація цих заходів на
практиці істотно обмежить фінансово-економічні можливості екстремістів і, відповідно,
звузить їх соціальну базу [7, c. 74].
На розширеному засіданні Ради керівників Урядів держав-членів Шанхайської організації співпраці прем’єр-міністр Киргизької
Республіки Ф.Ш. Кулов, зазначив: «Як відомо, одним з основних питань у діяльності
Шанхайської організації співпраці є боротьба з тероризмом, екстремізмом і сепаратизмом. Моє глибоке переконання полягає в
тому, що без реалізації зусиль у вирішенні
соціально-економічних проблем, що створюють умови для поширення екстремістських
ідей, успіхів у боротьбі з трьома силами зла
досягти неможливо. Як видається, основні
зусилля держав-членів ШОС повинні бути
спрямовані на вироблення і втілення в життя заходів соціально-економічного характеру, спрямованих на подолання причинного
комплексу явищ, що породжують нестабільність» [4].
Однак слід розуміти, що усунення проблем в економічній сфері, підвищення життєвого рівня населення не завжди є гарантією
зникнення релігійного екстремізму. Справедливо зауважив професор О. Молдаліев:
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«Ми деякою мірою перебуваємо в полоні
стереотипу про те, що соціально-економічна ситуація в регіоні породжує екстремістів.
Так, маргінали – соціальна база для екстремізму, бідність, злидні змушує безробітну
молодь шукати вихід із проблемної ситуації. І деяка частина її вступає до лав "»Хізб
ут-Тахрір» [3].
У контексті сказаного, на нашу думку,
необхідна стабілізація політичної системи
держави. Не менш значуще виділення загально профілактичних заходів у сфері політики:
– становлення і розвиток державності;
– зміцнення демократії;
– реформування та зміцнення усіх гілок
влади;
– поліпшення міжрегіональних відносин;
– зближення інтересів народів, що населяють країну;
– вирішення проблем з одночасним збалансованим дотриманням інтересів усіх регіонів України;
– реалізація політичної волі протистояння соціально-негативних явищ і процесів в
умовах багатопартійності.
Крім того, політичні заходи попередження служать вирішенню державними
органами влади питань про розмежування
повноважень і функцій між центральними,
територіальними органами та органами місцевого самоврядування у сфері профілактики релігійного екстремізму.
Ефективність профілактичних заходів
загально-соціального характеру може бути
підвищена, якщо паралельно вдасться отримати підтримку традиційних релігійних
організацій. Орієнтація на релігійні організації відкине екстремістські рухи від релігійної громади. Так, у серпні 2003 року Рада
верховних мусульманських священнослужителів Саудівської Аравії видала «фатву», що
засуджує тероризм. Це релігійно-правовий
висновок спростовує уявлення про прийнятність джихаду, яке широко використовувалося ісламістськими екстремістами в різних
країнах для виправдання своїх дій. Підривні
акції, подібні до вибухів і вбивств, кваліфікуються у «фатві» як «небезпечні злочини,
що суперечать законам шаріату», а тих, хто
видає теракти за священну війну, документ
називає «неосвіченими людьми, що збилися
з правильного шляху».
«Позитивний результат дало проведена роз’яснювальна діяльність богословів
та інших релігійних діячів різних держав з
подолання впливу партії «Хізб ут-Тахрір», –
пише екс-голова держкомісії у справах релігії Киргизстану, професор О. Осмонов. –
Наприклад: в Йорданії, де утворена партія
«Хізб ут-Тахрір»", а також у Лівії і Туреч-
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чині, де були поширені ідеї даної партії, в
результаті проведених роз’яснювальних
робіт з боку релігійних діячів народ не став
підтримувати ідеї цієї екстремістської партії.
Нині в цих державах партія «Хізб ут-Тахрір»
сама по собі зникла. Населення цих держав із
часом усвідомило їхні амбітні цілі і видалило
з товариства ідеї цієї партії» [8, c. 13].
На наш погляд, ведення серед населення роз’яснювальної роботи про діяльність
традиційних конфесій і створення всебічної
міжконфесійної системи толерантності та
міжрелігійного діалогу повинні бути пріоритетним напрямом, необхідною умовою
для зміцнення єдності культурних меншин
та етносів різної національності та різного віросповідання. Це допоможе уникнути
активізації та поширення релігійного екстремізму.
Включення традиційних конфесій у проведення профілактики екстремізму створює
умови для взаємодії різних конфесій і підвищення їхнього освітнього рівня. Це дозволить ліквідувати той дефіцит богословської
та правничої літератури, який нині компенсується надходженням творів зарубіжних
авторів, у яких нерідко проштовхуються
екстремістські ідеї, перш за все ісламістів
(аль-Ваххаба, аль-Маудуді, С.Кутб і багато
інших) [7, c. 123].
Необхідно підкреслити, що підривна
література і видання тоталітарних сект, які
містять прямі або завуальовані заклики до
насильницької зміни конституційного ладу,
що породжують міжрелігійну і міжнаціональну ворожнечу, потрапляють у країну не
тільки з-за кордону. Значна їх частина публікується безпосередньо всередині країни.
Необхідно відзначити, що політика
войовничого атеїзму, заперечення за радянських часів і відсутність чіткої позиції держави щодо взаємодії з традиційними релігійними конфесіями та інститутами в перші
роки демократичних реформ призвели до
проникнення на територію нашої держави
релігійно-екстремістських організацій.
У 2006 році Постановою Кабінету
міністрів України від 8 листопада 2006 р.
№ 1575 «Про утворення Державного комітету України у справах національностей та
релігій» було утворено Державний комітет
України у справах національностей та релігій. Одним із основних завдань Комітету є
формування державної політики в релігійній
сфері, зміцнення взаєморозуміння і толерантності між різними релігіями [9].
Таким чином, держава повинна бути
максимально відкритою по відношенню до
традиційних релігійних об’єднань, і навпаки.
У цій справі особливе місце займає Держав-
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не агентство при Уряді Киргизької Республіки у справах релігій як спеціальний орган
виконавчої влади, головним завданням якого
є формування державної політики в релігійній сфері, зміцнення взаєморозуміння і толерантності між різними релігіями.
Не можна забувати і про роль релігії в
становленні і розвитку духовності та культури країни. Необхідно більш активно використовувати можливості релігії, традиційних
її течій у профілактиці правопорушень, у
формуванні моральних засад у суспільстві.
Як зазначив Л. Сюкіяйнен, проведення вивіреної політики щодо ісламу дозволить державі «створити потужний ідейно-політичний
інструмент протидії ісламському екстремізму і тероризму, перетворити іслам зі знаряддя ідейної мобілізації на боротьбу з владою в
союзника держави, направити вістря ісламу
проти екстремістів...» [11, c. 21].
Нині одним із напрямів діяльності державних органів у попередженні релігійного екстремізму повинна бути ідеологічна,
виховна робота, спрямована на втілення в
життя ідей інтернаціоналізму і патріотизму,
роз’яснення згубного впливу релігійного
екстремізму на життя суспільства. Як відзначає В.Н. Арестов, однією із ключових у
виховній роботі є ще одна важлива функція –
формування громадської думки про діяльність і особистості релігійних екстремістів
та ставлення громадськості до релігійного
екстремізму загалом [1, c. 89]. З цією метою
слід організовувати виступи в ЗМІ духовенства, представників інтелігенції, ветеранів,
проводити засідання «круглих столів» на
державних і місцевих телевізійних студіях.
Необхідно проводити зібрання жителів, зборів у трудових колективах, приймати звернення, які засуджують нахабне втручання у
внутрішні справи держави міжнародних екстремістів, терористів.
Ефективною стратегією профілактики
релігійного екстремізму є всебічна пропаганда серед населення культурного та конфесійного різноманіття і єдності жителів країни,
історії та наслідків релігійної нетерпимості,
геноциду та інших злочинів, породжених
релігійним екстремізмом.
Так, А. Хвиля-Олінтер відзначає ряд
факторів, що ускладнюють ефективну протидію релігійному екстремізму, а саме:
- брак освічених і незалежних релігійних
ісламських діячів, здатних вести освітню
роботу серед широких верств населення на
основі глибоких наукових знань;
– відсутність релігійних вчених – богословів, філософів, здатних вміло трактувати
різні течії в ісламі і глибоко переконувати
віруючих;

– відсутність наукової бази для підготовки кваліфікованих духовних діячів і проповідників на місцях;
– участь у релігійному житті численних
зарубіжних ісламських організацій і окремих
місіонерів, що справляють істотний вплив на
формування релігійної свідомості;
– істотної фінансової допомоги, що отримується фундаменталістами з мусульманських країн, що відкриває їм широкі можливості в реалізації своєї програми;
– роз’єднаність мусульман-традиціоналістів за національною ознакою [13, c. 14].
Висловлюючи свою згоду з цією думкою,
відзначимо, що ці та інші проблеми релігійного екстремізму не можуть бути вирішені
без вжиття заходів щодо підвищення освітнього рівня населення взагалі і з вивчення
релігії, її історії культури, традиції зокрема.
Важливо роз’яснити широким масам, що екстремістська ідеологія не має нічого спільного зі справжніми релігійними віровченнями
й ідеалами віруючих. Подібні роз’яснення
треба вести ще зі школи. Однак нерідко
висловлюються думки про те, що навчання
школярів релігії в загальноосвітній системі
суперечить нормам конституції, а точніше,
принципу відділення релігії від держави.
Тут необхідно розрізняти два поняття, пов’язані з вивченням релігії в освітній
школі: «релігійна освіта» та «релігієзнавча
освіта». Якщо релігійна освіта включає в
себе спеціальну підготовку на основі світоглядного релігійного вчення, то загальною
методологічною основою релігієзнавчої освіти декларуються науковість (об'єктивність) і
світоглядна неупередженість, що є головною
відмінністю від релігійної освіти. У викладі
відомостей про релігію і релігійні об’єднання
релігієзнавча освіта спирається виключно на
принципи науковості і не має на меті вироблення в учнів певного ставлення до релігії
(в цілому і до будь-якої конкретної конфесії)
[6, c. 165].
На нашу думку, викладання релігії в
школах повинно виховувати міжконфесійну толерантність. Вивчення історичних та
культурних основ провідних світових релігій
у системі освіти має формувати в учнів уявлення про релігію як про соціокультурний
феномен, найважливіший складник світової
культури. Вивчення релігії в школах покликане служити профілактиці релігійного і
міжнаціонального екстремізму, фанатизму,
ксенофобії, сприяти усвідомленому вибору
світогляду на основі знань і розуміння ціннісних систем і етичних практик провідних
світових релігій.
Однак з урахуванням складності, специфічності цього питання підійти до нього слід
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з особливою акуратністю, щоб поставлена
мета не привела до протилежного результату, коли неправильно поданий предмет тільки збільшить градус напруженості в міжконфесійних відносинах.
Висновки
У контексті загально-соціальної профілактики релігійного екстремізму видається
доцільним провести роботу з виявлення та
викриття фактів схвалення екстремістської
діяльності. Як показує практика, навіть
незначне визнання екстремістів підсилює
їхній вплив на населення, впливає на зростання їхньої популярності.
Нейтральне ставлення до екстремізму –
не надавати йому належного значення або ж
не сприймати його як негативне, що знаходиться десь на «останніх рядах» суспільного
життя, явище, що являє загрозу суспільству
країни, призводить до того, що у суспільства
може виникнути байдуже ставлення до проявів релігійного екстремізму. Міжнародний
досвід протидії релігійному екстремізму та
боротьби з тероризмом показує неприпустимість будь-яких поступок екстремістам. Екстремісти сприймають це як прояв слабкості
влади і у відповідь можуть ще більше активізувати свої дії.
Таким чином, релігійний екстремізм, на
наш погляд, може активізуватись через не
досить глибоке усвідомлення органами вищої
державної влади реальної загрози цього негативного явища для особистості, суспільства
і держави, відсутності відповідної програми
дій, використання старих підходів і навіть
втрат колишніх позицій у сфері боротьби з

насильницькими антигромадськими і антиконституційними посяганнями.
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В статье рассматриваются особенности общесоциальных мер предупреждения религиозного
экстремизма, подчеркивается необходимость устранения причин и условий распространения экстремизма на современном этапе общественного развития, а также предложен комплекс мер по противодействию экстремистским проявлениям в Украине.
Ключевые слова: религиозный экстремизм, экстремистская деятельность, ислам, мероприятия,
предотвращение.

The article deals with the features of general social measures for the prevention of religious extremism,
emphasizes the need to eliminate the causes and conditions of the spread of extremism at the present stage of
social development, as well as a set of measures to counteract extremist manifestations in Ukraine.
Key words: religious extremism, extremist activity, Islam, measures, prevention.
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена розгляду ефективності кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності. Враховуючи те, що сучасна поліція зокрема та правоохоронні органи загалом мають необхідний інструментарій протидії та запобігання злочинності, теоретичне осмислення питання ефективності кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності набуває все більшої необхідності.
Особливу увагу в праці приділено функціонуванню в Україні та на міжнародному просторі органів поліції, котрі під час реалізації своїх функцій потребують високого рівня кримінологічного забезпечення, оскільки саме поліцію відносять до групи суб’єктів, що вважають запобігання злочинності
однією зі своїх основних функцій.
У статті проаналізовано сутність системи визначення ефективності роботи поліції в контексті її кримінологічного забезпечення. Досліджено міжнародний досвід США, Польщі та інших країн
зарубіжжя.
Ключові слова: запобігання злочинності, суб’єкт запобігання злочинності, Національна поліція
України, правоохоронні органи, міжнародний досвід.

Постановка проблеми. Говорячи про
ефективність кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності в сучасній Україні, перш за все слід зазначити, що наразі наша
система поліцейських органів має все ж таки
ще ярко виражений пострадянський вигляд.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Звертаючи увагу на дослідження ефективності кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності, помічаємо, що сучасний
етап можна охарактеризувати абсолютним
браком наукових робіт, що максимально підвищує актуальність даного питання.
З огляду на викладене, мета статті – дослідити критерії оцінки ефективності діяльності органів поліції та відповідний зарубіжний
досвід.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі реформування поліцейських
органів формування оцінки ефективності
їхньої роботи відбувалося в декілька етапів.
Зокрема, один з етапів характеризується
формалізованим підходом до працівників
прокуратури та суду із чіткою оцінкою ефективності їхньої діяльності через кількість
обвинувальних вироків, що дало суттєвий
поштовх прагненню працівників зазначених
органів отримати так звану відмітку щодо
вдалого обвинувачення. Через недолугість
такого підходу працівники прокуратури та
суду втратили певною мірою можливість
повно та всебічно дивитися на обставини
справи, вони навіть не допускали думки
щодо невинуватості особи, щодо якої має
місце підозра.
© А. Коваленко, 2019

Даний етап отримав продовження із
запровадженням системи, що має назву
АМПР+1.
Зазначена система має певні істотні недоліки. Так, наприклад, задля формування удавано сприятливих показників, які впливають
на преміювання, працівники поліцейських
органів доволі часто вдаються до штучного
зменшення зареєстрованих заяв, що фактично має ознаки службового злочину. Крім
цього, мають місце такі дії, як фальсифікація
доказів, прикриття злочинних групувань за
негласною згодою уповноважених поліціантів, а також випадки катування у гонитві за
показниками. За радянських часів подібна
гонитва взагалі заохочувалося не тільки в
ієрархічній структурі міліцейських органів,
а й з боку держави безпосередньо, на чому
доречно зауважує А. Капшук [1].
Окремою проблемою здається й штучний
характер кримінальної статистики. Реальну
інформацію сьогодні навряд чи вдасться знайти, особливо якщо йдеться про звіт щодо
діяльності окремих поліцейських дільниць
у малонаселених пунктах. І багато в чому
це пояснюється саме гонитвою за добрими
показниками.
На жаль, представники поліцейських
органів дещо випускають з виду той факт,
що реальна ефективність їхньої діяльності
залежить не від палочної системи, а від більш
дієвої роботи з розкриття злочинів, а також
розробки превентивних заходів.
Актуальність теми дослідження випливає
саме із зазначеного. Нашій державі потрібен

309

3/2019
КРИМІНОЛОГІЯ
новий підхід до оцінки кримінологічного
забезпечення поліцейської діяльності. Багато в чому сприяти розробці новій оціночній
шкалі ефективності може зарубіжний досвід,
ігнорування якого неможливе, тим більше
через євроінтеграційний шлях України та
необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з європейським.
Основа системи АМПР+1 складається з:
кількості зареєстрованих та розкритих злочинів; потенційної зміни (зменшення або
збільшення) зазначеного в попередньому
пункті показника; питомої ваги зазначеного
показника в роботі того чи іншого правоохоронного органу.
Чим менша загальна кількість отриманих
балів, тим вищий показник роботи досліджуваного органу внутрішніх справ. Показник у вигляді одиниці є негативним, тоді
як 0 – позитивний показник. Притому, за
задумом, кожний наступний показник (в кінці кожного кварталу) повинен бути вищий,
аніж попередній, задля демонстрації динаміки покращення роботи. З огляду на зазначене, високий показник в кінці одного кварталу
теж є невигідним поліцейським підрозділам,
оскільки змушує їх підвищити його у наступному кварталі.
Показники за системою оцінки ефективності роботи АСПР+1 напряму впливають
на кар’єрне зростання кожного окремого
працівника. Ті поліцейські, в яких показник
із геометричною прогресією стає кращим
щокварталу, скоріше отримають нові звання,
а також певне матеріальне стимулювання у
вигляді преміювання.
У своїх дослідженнях А.А. Сердюк зазначає, що подібна тенденція перетворює роботу
поліції з реально дієвих заходів, спрямованих
на досягнення та реалізацію завдань, висунутих перед нею державою та суспільством, на,
так би мовити, роботу на показники [2, с. 62].
В останні декілька років система
АСПР+1 зазнала певної видозміни. Нині
характерним є відхід від показника позитивності/негативності до середнього державного показника, тобто до рейтингової системи
без чіткої прив’язки до кварталів.
Але фактично націленість поліцейських
на здобування якомога вищого рейтингу залишається, а отже, з’являється певна
девіантна поведінка – вчинення працівниками поліції злочинів задля досягнення
певного показника (катування; змушування зізнатися у злочині незаконними способами тощо) [3].
Така поведінка поліцейських також пояснюється низьким рівнем контролю за ними з
боку органів прокуратури, які, втім, відповідно до Конституції [4] повинні це робити.
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Хотілося б, але жодним чином неможливо
оминути увагою фактор корупції. Слід зазначити, що рівень корупції у нижчих верствах
поліцейських органах значно нижчий, аніж
прийнято вважати у суспільстві. Більшість
корупційних схем та великі за розмірами
хабарі зазвичай з’являються у вищих органах
поліції. Авжеж, у ситуації, коли існує певна
злочинна домовленість, справа не розслідується належним чином, а рейтинг замість
неї треба напрацьовувати, і, як наслідок спостерігається обвинувальна спрямованість в
інших справах, де, так би мовити, «питання
не було вирішено зверху».
Важливим в оцінці роботи поліції є й фактор специфіки регіону. Відомо, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію», діяльність поліції здійснюється
в тісній співпраці та взаємодії з населенням,
територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і
спрямована на задоволення їхніх потреб.
З метою визначення причин та/або умов
учинення правопорушень планування службової діяльності органів і підрозділів поліції
здійснюється з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад [5].
Проте неможливо оминати увагою, що певні
регіони виокремлюються через свою місцеву
специфіку. Так, наприклад, південна частина
України за статистикою більше потерпає від
злочинів проти статевої свободи, аніж інші
регіони України. Це можна пояснити великою кількістю курортів, як наслідок, скупченням осіб зі всієї держави, які під впливом
алкоголю чи чогось схожого можуть піти на
злочин більш рішуче.
Природно, що істотна різниця є між містами та селами. У селі є можливість патрулювати весь населений пункт, тоді як у місті
це неможливо, скільки б не було патрулів на
маршруті. Тому поліція в місті більш покладається на скарги та заяви, а також більш опікується запобіганням вчиненню злочинів [6].
Цікавою обставиною в оцінці ефективності роботи поліцейських органів є фактор строків розслідування. Відповідно до
ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України [7], затримання особи в порядку
зазначеної статті (затримання на місці вчинення кримінального правопорушення чи
безпосередньо після його вчинення) тягне за
собою обов’язок повідомлення про підозру
протягом 24 годин (ч. 2 ст. 278 КПК). При
цьому якщо буде мати місце звільнення особи внаслідок невмотивованого затримання,
то це негативно вплине на рейтингові бали
тієї поліцейської групи, яка здійснювала
затримання. Важливо пам’ятати, що строк
досудового розслідування обчислюється
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саме з моменту вручення особі повідомлення
про підозру. Виходить, що навіть у разі виявлення помилковості арешту, поліції більш
вигідно все ж таки знайти, що приписати особі, аби не отримати негативну відмітку, внаслідок цього вся енергія та всі здібності слідча група спрямовує на те, аби якимось чином
все ж таки притягти особу (цілком ймовірно,
що абсолютно невинувату!) до кримінальної
відповідальності. Залежно від соціального
становища затриманої особи поліція визначає, які саме дії вчинити. Зазначимо, що
незахищені верстви населення потерпають
від суцільного свавілля поліціантів.
Якщо звернутися до статистичних даних,
побачимо жахливу цифру – 1 % виправдувальних вироків за період з 2015 року
по 2017. Притому в Європі цей процент
коливається від 15 % до 20 %, у США становить близько 27 %, а у Великій Британії –
майже 30 %. Така тенденція до засудження
людей в нашій державі багато в чому поясняється вкрай недолугою системою ефективності діяльності поліції, що штовхає її на
роботу за одним єдиним вектором – проти
особи. У США, наприклад, окрім зазначеного проценту виправдувальних вироків, фігурує цифра у 42 % випадків укладення угод із
слідством, внаслідок яких особу засуджують,
але на значно менший строк ув’язнення, або
навіть замінюють смертну кару ув’язненням
в тих штатах, де наявна вища міра покарання.
В Україні, на жаль, навіть із прийняттям
відносно нового процесуального кодексу від
2012 року навряд чи можна говорити про
досягнення європейського рівня розслідування злочинів.
Нині, станом на 2018 рік, українська поліція відходить від «палочної системи» оцінки
ефективності роботи поліцейських органів
до більш європейської моделі. Тобто оцінка
роботи підрозділів Національної поліції буде
відбуватися за такими напрямами: результати зовнішнього опитування; оцінка бізнес-середовищем ефективності поліцейської
діяльності; результати внутрішнього опитування; результати виконання пріоритетних
завдань.
Ці компоненти деталізовані у концепції
«100 днів якості Національної поліції України», за якою мали бути оцінені всі поліцейські, які пройшли атестацію, незалежно від
їхніх посад, звань, а також територіального
та структурного підпорядкування [8].
Цікаво, що на законодавчому рівні закріплено вектор щодо нової системи оцінки
ефективності роботи поліції. Так, відповідно
до ст. 11 Закону України «Про Національну
поліцію»[5] рівень довіри населення є основним критерієм оцінки ефективності діяль-

ності органів і підрозділів поліції, при цьому
оцінка33 рівня довіри проводиться незалежними соціологічними службами в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
А який же міжнародний досвід щодо
ефективності кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності?
Якщо казати про США, то насамперед слід зазначити, що в цій країні в поліції
немає єдиної організації, кожна територіально-адміністративна одиниця може утворювати власне поліцейське утворення зі своїми особливостями. Основне навантаження
лягає на поліцію муніципалітетів та округів
(округ – адміністративна одиниця з населенням від 100 000 осіб). Найбільші поліцейські
управління мають великі міста: поліція НьюЙорку, найбільша в США, складається зі
120 ділянок, а чисельність становить близько
40 000 осіб. Управління шерифа міста ЛосАнджелес – 17 000 осіб.
Поліція в США, в будь-якому штаті,
перш за все підзвітна населенню, а не певній
структурі, що є вищою за ієрархією. Через
це в країні спостерігається безпрецедентний
рівень довіри населення до поліції.
Індивідуальна
оцінка
ефективності
діяльності поліцейського здійснюється за
допомогою атестації, під час якої безпосередній керівник поліцейського надає оцінку
його службовому прогресу за тим переліком
критеріїв, яким був напрацьований у кожному конкретному поліцейському управлінні.
Перелік критеріїв узагальнено, і в більшості штатів він виглядає так: увага та концентрація; навички комунікації; стресостійкість; вміння працювати з різними людьми;
знання та бажання навчатися новому; ініціативність; внутрішні якості поліцейського
тощо.
Безпосередній керівник зобов’язаний
ознайомити поліцейського з результатами
атестації, а також довести до його відома, що
результати будуть надіслані вищому керівництву. У разі незгоди з оцінкою, виставленою внаслідок атестації, поліцейський може
оскаржити її керівництву.
Якісна оцінка діяльності безпосередньо
всього підрозділу здійснюється за двома
показниками: статистичними даними з розкриття злочинів та безпосереднім опитуванням населення на предмет того, чи відчувають вони себе у безпеці. Цікаво, що в деяких
випадках підрозділ має не дуже гарні показники розкриття злочинів, проте населення
відчуває себе в безпеці та стоїть на боці поліції, й така оцінка населення переважає негативні статистичні дані для перевіряючих.
Суворий підхід до певного кількісного
показника розкриття злочинів наявний лише
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у великих муніципалітетах, де рівень злочинності за національною програмою повинен не
тільки не зростати, а навіть зменшуватися з
кожним роком, а тому поліція реагує не тільки на заяви та інформування про злочини, а
сама виявляє злочинні течії, розкриває злочинні зв’язки, тобто виявляє ініціативу у
боротьбі зі злочинністю.
Також щорічно Федеральне бюро розслідувань по кожному окремому штату оприлюднює інформацію щодо розкриття злочинності, аби всі верстви населення були
обізнані стосовно того, яку роботу було зроблено поліцією.
У Великобританії поліція підзвітна
Міністерству внутрішніх справ та координується ним.
Важлива ознака англійської поліції полягає в тому, що й інші органи державної влади
Великобританії, громадські організації (асоціації, фонди) беруть суттєву участь у розробці правил і пріоритетів роботи поліції. Вони
визнаються державою як партнери, що висловлюють відповідні галузеві інтереси та наділені
для цього необхідними повноваженнями.
У плануванні діяльності поліції беруть
участь представники місцевої влади та громада, які доводять свої думки до поліції через
констеблів у кожному відповідному районі.
Оцінка ефективності відбувається за такими критеріями, як: зниження показника злочинності; оцінка роботи поліції населенням;
злочини, які доведенні безпосередньо до суду;
економічна доцільність роботи поліції тощо.
За кожним критерієм виставляється певний бал: «відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно».
Зворотній зв’язок з населенням, тобто
споживачами поліцейських послуг, забезпечується, по-перше, масовими опитуваннями,
дані яких включені в систему оцінки роботи
поліції, по-друге, через муніципальних депутатів. Крім того, з кінця 1970-х років скарги
громадян на дії поліцейських розглядаються
незалежними від поліції структурами: Комітетом з розгляду скарг на поліцію (Police
Complaints Board, PCB; до 1985 р), Управлінням з розгляду скарг на поліцію (Police
Complaints Authority, PCA; в 1985–2004 рр.),
зараз – Незалежною комісією зі скарг на
поліцію (Independent Police-87-Complaints
Commission, IPCC), уповноваженою неурядовою корпорацією (public corporation) [9]
Розглянемо також ефективність кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності в близькій до нас Польщі.
До 2006 року оцінка ефективності роботи польської поліції була подібною до української (кількісно-статистичною). Система
оцінки ґрунтувалося виключно на статистич-
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них даних, зосереджених головним чином на
оцінюванні діяльності кримінальної служби
поліції.
Після певної переоцінки та запозичення
зарубіжного досвіду було розроблено нові
критерії і, як наслідок, відбувся перехід від
кількісних показників до якісних [10].
Нині оцінка ефективності діяльності
поліції вимірюється громадською думкою
та внутрішніми дослідженнями. Для належної оцінки створюються спеціальні органи –
комісії, до складу яких входять представники
громадськості. Найяскравішим показником
правильності вибраного Польщею шляху є
те, що з 2010 року по 2018 рік злочинність
у країні зменшилася майже на 14,7 %, що є
одним із найбільш провідних показників за
подібний часовий проміжок по всьому світі.
Висновки
Отже, підсумовуючи все вищенаведене,
треба наголосити на тому, що ефективність
кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності в Україні залишає бажати
кращого. Задля підвищення ефективності
кримінологічного забезпечення поліцейської
діяльності цілком розумно було б запозичити міжнародний досвід та закласти вектор
більшої співпраці з громадою, оскільки поліція – це насамперед головний помічник для
населення в розбудові комфортного та безпечного життя.
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Статья посвящена рассмотрению эффективности криминологического обеспечения полицейской
деятельности. Учитывая, что современная полиция в частности и правоохранительные органы в
целом имеют необходимый инструментарий противодействия и предотвращения преступности,
теоретическое осмысление вопроса эффективности криминологического обеспечения полицейской
деятельности приобретает все большую значимость.
Особое внимание уделено функционированию в Украине и на международном пространстве органов полиции, которые при реализации своих функций требуют высокого уровня криминологического
обеспечения, поскольку именно полицию относят к группе субъектов, для которых предупреждение
преступности – одна из основных функций.
В статье проанализирована сущность системы определения эффективности работы полиции
в контексте ее криминологического обеспечения. Исследован международный опыт США, Польши и
других стран зарубежья.
Ключевые слова: предотвращение преступности, субъект предупреждения преступности, Национальная полиция Украины, правоохранительные органы, международный опыт.

The article is devoted to consideration of efficiency of criminological support of police activity. Given that
modern police, in particular, and law enforcement agencies in general, have the necessary tools for countering
and preventing crime, the theoretical understanding of the question of the effectiveness of criminological
policing is becoming increasingly important.
Particular attention in the work is devoted to the functioning of police bodies in Ukraine and in the international space, which, in carrying out their functions, require a high level of criminological support, since it is
the police that belong to a group of actors who consider crime prevention one of their main functions.
The article analyzes the essence of the system for determining the effectiveness of police work in the
context of its criminological support. The international experience of the USA, Poland and other countries of
foreign countries is researched.
Key words: crime prevention, crime prevention subject, National Police of Ukraine, law enforcement
agencies, international experience.
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відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності
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СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ
ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ
ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ СФОРМОВАНІ
НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ
У статті здійснено аналіз стану наукової розробленості проблем протидії та запобігання злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній
основі, шляхом узагальнення і систематизації результатів дисертаційних робіт України, СНД та
інших зарубіжних країн з досліджуваної тематики.
Ключові слова: наукова розробленість, протидія, запобігання, етнічна злочинність, організовані групи, які сформовані на етнічній основі, злочинні організації, які сформовані на етнічній основі, дисертаційні дослідження.

Рівно стільки позицій за існування
феномена етнічної злочинності,
рівно ж стільки позицій проти
існуванню цього феномена
Постановка проблеми. Посилення економічної кризи й утворення в різних країнах
етнічних діаспор успішно використовують
організовані злочинці з інших країн для створення національних угруповань, які відрізняються більшою згуртованістю і захищеністю від правоохоронних органів. Національна
солідарність, а іноді й родинні зв’язки, мовний та культурний бар’єри надійно захищають такі угруповання від проникнення в них
сторонніх осіб [1].
При цьому для організованих злочинних
формувань, створених на етнічній основі,
характерна наявність властивих виключно
їм рис і якостей, що ускладнюють діяльність
органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність і попереднє розслідування,
у виявленні, припиненні, документуванні,
розслідуванні та розкритті злочинів, скоєних
ними [2].
При цьому протягом низки останніх
років організована етнічна злочинність розширює можливості використання міжрегіональних і міжнародних зв’язків у скоєнні
злочинів, кримінальна діяльність організованих етнічних злочинних формувань набуває
транснаціонального характеру, розширюються масштаби здійснення ними злочинів
міжнародного характеру (нелегальний обіг
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наркотиків, зброї, торгівля жінками і дітьми,
тероризм, релігійний екстремізм тощо) [2].
Отже, теорія і практика свідчать, що
одним із дієвих і традиційних напрямів удосконалення протидії злочинам є покращення
її теоретичного забезпечення, що досягається за допомогою приділення з боку науковців
належної уваги [3, с. 66].
У цьому контексті С.О. Павленко
[4, с. 107] слушно зазначає, що головною
умовою будь-якого наукового дослідження є ґрунтовний аналіз наукового доробку
вітчизняних та іноземних учених різних історичних періодів. Такий аналіз надасть можливість з’ясувати найвагоміші з-поміж них,
що стали теоретичним підґрунтям предмета
дослідження, з одного боку, й акцентувати на
проблемних аспектах, що залишилися поза
межами дослідження попередників, у контексті соціально-економічних, політичних,
нормативно-правових, криміногенних та
інших чинників – з іншого [4, с. 107].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну базу дослідження становлять монографічні праці українських
учених, таких як: О.О. Байов, В.В. Босенко, Д.Є. Завідонов, В.М. Матвійченко,
А.В. Науменко, В.В. Ніжнов, М.В. Підболячний, В.В. Проскурнін, В.В. Ремський,
В.Г. Севрук, М.Т. Сінетар, Ю.О. Сидоренко,
І.С. Стіхарна, М.О. Торохтін; учених СНД:
І.В. Анжиров, Б.С. Артиков, А.В. Бадирханов,
Г.М. Геворгян, А.М. Зюков, Н.М. Карькіна,
І.Х. Касаєв, М.О. Касьяненко, І.М. Картоєв,
© В. Севрук, 2019
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К.В. Кузнецов, О.М. Поздняков, В.А. Пономаренко, В.Г. Рубцов, В.О. Самсонов, У.Т. Сайгітов, О.М. Смирнова, О.І. Фойгель, Р.Г. Чевходзе, зарубіжних учених: Alexandre Biotteau,
Alice Charles, Amato Giovanna, Andrew
San Aung Ch, Anquinette L. Barry, Anthony
E. Bacon, Ben H. Feldmeyer, Bence Takacs,
Brandy LaShawn Ethridge, Brett Michael
Gordon, Calvin Conzelus Moore, Chad
Posick, Chelsea J. King, Christina Tam,
Corral-Camacho, Guadalupe, Cynthia Perez
McCluskey, Ekaterina Gorislavsky, Graziella
Thake, Hollianne Elizabeth Marshall, Hugh
E. Watkins, Irshad Altheimer, Jackson Toby,
John Buttle, Jordona Jackson, Jose Fabian
Gonzalez Dominquez, Julius R. Petrash,
Leanid Kazyrytski, Kerryn E. Bell, Kristin
Marie Golden, LaTashia R. Reedus, Lindsey
N. Devers, Lyndsay Nicole Boggess, Marta
Bolognani, Paul Kim, Raul G. Ortiz, Robert
Webb, Romie D. Hargrove, Ross L. Matsueda,
Ruth D. Peterson, Sabrina Deaton, Salvador
Fernando Rodriguez, Sam O’Brien-Olinger,
Sou Lee, Tamara J. Parker, Tamara S. Davis,
Tia Dafnos, Tina M. Kabarec-Quiroz, Tracee
L. Perryman, Victor Merlan Rios, Yong K. Lee,
які вивчали різні аспекти протидії етнічній
злочинності у різних сферах.
Метою наукової розвідки є аналіз стану
наукової розробленості проблем протидії
злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями,
які сформовані на етнічній основі, шляхом
узагальнення та систематизації дисертаційних досліджень в Україні, в СНД та в
інших зарубіжних країнах з досліджуваної
тематики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Наголошуючи на організованій етнічній злочинності, свого часу американський
юрист Р. Кларк надто точно описав цю ситуацію, зауважуючи, що, можливо, найбільш
великою перешкодою на шляху до встановлення ефективного контролю над злочинністю є наша неосвіченість. Ми мало знаємо,
в нашому уявленні про злочинність багато
неправильного. Наші керівники, які не охочі
до зізнання в тому, наскільки незначні їхні
знання, але при тому досить часто бажають
експлуатувати посилення суспільної тривоги, мучать нас, користуючись тим, що самі
знаємо про неї не досить [5]. Відповідно, така
позиція стосується і етнічної злочинності.
Тому, мабуть, є сенс у висловленні
Е. Дюркгейма, згідно з яким існування злочинності нормально лише тоді, коли вона
досягає, але не перевищує певного для кожного соціального типу рівня [6]. Пояснемо,
що соціально нормальним визнається не сам

злочин, а прийнятна, допустима у такому
соціумі кількість скоєних злочинів [7].
Дослідницький Національний інститут правосуддя – National Institute of
Justice (США) відзначає, що приблизно до
1970-х років організована злочинність діяла
в строго етнічних межах. Тобто злочинці, які
належали до якої-небудь расової або етнічної меншини, оперували переважно тільки
серед своїх одноплемінників. Крім того, різні
«етнічні» мафії займалися тільки окремими
видами кримінального бізнесу і рідко намагалися перейти на нові ринки. У 1980-х роках
з’явився новий тренд – етнічні спільноти
стали набагато активніше співпрацювати
одна з одною і почали освоєння незвичайних для себе сфер бізнесу: наприклад, вони
одними з перших стали вкладати гроші в
комп’ютерний ринок. У 1990-х роках відбувся перехід криміналітету на новий рівень – ці
структури стали глобальними [8].
Підвищений інтерес становлять праці
американських фахівців щодо транснаціональної злочинності П. Лупші, Дж. Ная,
П. Уільямса [9; 10; 11; 12]. У них серед інших
переваг слід відзначити використання авторами системного підходу в дослідженні цього явища, а також аналіз транснаціональної
злочинності в динаміці розвитку, не тільки в контексті сьогодення, а й тих умов, що
можуть сформуватися під впливом різних
чинників у майбутньому. Так, власне, відбулося з транснаціоналізацією організованої злочинності, коли це явище спочатку
пов’язувалося з етнічними чи з галузевими
особливостями функціонування азійських
тріад, колумбійських картелів тощо у сфері
міжнародної наркоторгівлі [13]. Проте бурхливі процеси світової глобалізації відкрили
для транснаціональних злочинців небачені
раніше можливості в усіх без винятку сферах
як на рівні мікро-, так і в макромасштабі [1].
У цьому контексті особливо цікавими є
висновки, яких дійшли представники італійської кримінологічної школи ще в другій половині XIX – початку ХХ ст. Одразу
відзначимо, що італійська кримінологічна
школа не має якоїсь єдиної концепції, тому
під нею ми розуміємо сукупність поглядів філософів, соціологів і кримінологів,
які жили і працювали на території сучасної
Італії і досліджували насамперед італійське
суспільство. Напевно, найвідоміший серед
них – Чезаре Ломброзо з його знаменитою
антропологічною концепцією. У радянський
період вітчизняної історії ідеї Ломброзо
(«ломброзианство») піддавалися жорсткій
критиці як расистські і антинаукові. Справді,
подекуди Ломброзо, що називається, «перегинав палицю», коли говорив про тотальну
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схильність до скоєння злочинів представників певних рас або національностей і, тим
паче, фізіологічних типів. Але треба віддати
йому належне, саме Ломброзо одним із перших в європейській кримінології задумався
про вплив на злочинну поведінку особистості етнічних факторів [14].
З огляду на викладене, можна зробити
висновок про те, що запобігання та протидія діяльності етнічних злочинних формувань
у сучасних умовах являє собою об’єктивну
необхідність для забезпечення стабільності
розвитку і діяльності державних і громадських інститутів. У зв’язку з цим методичні
дослідження з питань попередження організованої етнічної злочинності набувають особливої актуальності і наукової значущості [2].
Аналіз наукового доробку (дисертаційних досліджень, монографій, навчальних
посібників, методичних рекомендацій, статей, тез) за темою наукового дослідження
свідчить, що без урахування таких досліджень, які дають змогу окреслити напрями
подальших наукових розробок, зазначені
проблеми неможливо вирішити.
Як зазначає Я.О. Морозова, аналізуючи
наукові праці у сфері юридичної науки, можна виділити, що здебільшого генезис наукових праць здійснюється шляхом їх класифікації за галузями права, рівнем наукового
вивчення, часом проведення досліджень або
іншими ознаками, що надають змогу їх згрупувати та провести детальний аналіз. Разом
із тим, аналізуючи наукові праці, що присвячені вивченню різних аспектів, пов’язаних із
протидією організованій злочинності, слід
відзначити, що здебільшого зазначені праці
доцільніше згрупувати залежно від того, чи
досліджувались загальні аспекти протидії
організованій злочинності, або залежно від
різновиду організованої злочинності (організованих груп та організацій) [15, с. 76].
Ми підтримуємо таку позицію щодо
класифікації стану наукової розробленості
проблем протидії злочинам, що вчиняються
організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі,
за галузями права. Але, досліджуючи цю проблему, слід відзначити, що дослідження у цій
сфері необхідно розподіляти за:
1) спеціальностями теми дисертаційних
досліджень на докторів наук (докторів юридичних наук) та докторів філософії (кандидатів юридичних наук), які були затверджені
вченими радами вищих юридичних закладів
освіти, юридичних факультетів та науководослідних установ юридичного профілю:
– зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне
право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
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– зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
Відповідно, вважаємо, що наукові дослідження протидії злочинам, що вчиняються
організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі,
необхідно розподіляти, окрім дисертаційних
досліджень, що присвячені вивченню цієї
проблеми, на:
2) монографічні праці;
3) дослідження, викладені в посібниках,
методичних рекомендаціях;
4) наукові статті щодо вивчення цієї проблеми;
5) тези конференцій.
У цьому дослідженні ми розкриємо лише
стан наукової розробленості проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які
сформовані на етнічній основі, на рівні кандидатських та докторських дисертаційних робіт.
Окремо слід звернути увагу на групу дисертаційних досліджень. Відповідно, у цій
групі ми розподілили напрацювання вчених
на три підгрупи:
1) дисертаційні дослідження в Україні;
2) дисертаційні дослідження в СНД;
3) дисертаційні дослідження в зарубіжних країнах.
Насамперед це було зроблено для якісного
сприйняття та аналізу робіт для подальшого
порівняння, а саме шляхом такого аналізу ми
дійшли певних висновків, по-перше, в Україні незначна кількість захищених дисертацій
з цієї теми, хоч і закріплених тем трохи є;
по-друге, на відміну від України, дисертаційні дослідження в країнах СНД та зарубіжних
країнах носять різноплановий характер, дослідження яких здійснюються у різних галузях;
по-третє, що є головним висновком, в Україні
відсутнє комплексне дослідження теоретичних та практичних проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами
і злочинними організаціями, які сформовані
на етнічній основі, на рівні докторської дисертації. Отже, перейдемо до предмета нашого
дослідження. Відповідно, розкриємо насамперед дисертаційні дослідження в Україні.
На рівні кандидатських дисертацій зі
спеціальності 12.00.08 (кримінальне право
та кримінологія;
кримінально-виконавче
право):
1) В.В. Ремський. Запобігання злочинам,
що вчиняються етнічними злочинними угрупованнями (рік затвердження теми – 2010) –
Національна академія внутрішніх справ [16];
2) М.В. Підболячний. Запобігання корисливим насильницьким злочинам, що вчиняються етнічними організованими злочин-
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ними групами в Україні (рік затвердження
теми – 2018) – Національна академія внутрішніх справ [17].
На рівні кандидатських дисертацій зі
спеціальності 12.00.09 (кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність):
1) В.М. Матвійченко. Особливості розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних
засобів, вчинених етнічними формуваннями
(рік затвердження теми – 2003) – Запорізький юридичний інститут МВС України [18];
2) Д.Є. Завідонов. Правові та організаційно-тактичні основи протидії діяльності
етнічних ОЗУ у сфері незаконного розповсюдження наркотичних засобів (рік затвердження теми – 2003) – Юридична академія
МВС України (м. Дніпропетровськ) [18];
3) В.В. Ніжнов. Особливості розслідування злочинів, вчинених організованими
групами, створеними на етнічній основі (рік
затвердження теми – 2005) – Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ МВС України [19];
4) І.С. Стіхарна. Основи протидії етнічним організованим злочинним групам криміналістичними та оперативно-розшуковими
засобами (рік затвердження теми – 2008) –
Одеський державний університет внутрішніх справ [20; 15];
5) О.О. Байов. Організаційно-тактичні аспекти оперативної розробки етнічних
злочинних угруповань, що спеціалізуються на незаконному обігу наркотиків (рік
затвердження теми – 2009) – Луганський
державний університет внутрішніх справ ім.
Е.О. Дідоренка [21];
6) А.В. Науменко. Попередження та розкриття розбоїв, що вчинені злочинними групами, що створені на етнічній основі (рік
затвердження теми – 2009) – Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ [21];
7) Ю.О. Сидоренко. Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних
засобів, учинених за участю організованих
злочинних етнічних груп (рік затвердження
теми – 2009) – Донецький юридичний інститут Луганського державного університету
внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка [21];
8) М.Т. Сінетар. Розслідування крадіжок,
вчинених етнічними організованими угрупованнями (рік затвердження теми – 2010) –
Національна академія внутрішніх справ [16];
9) М.О. Торохтін. Протидія етнічним
злочинним наркоугрупованням (рік затвердження теми – 2010) – Національна академія
внутрішніх справ [16];
10) В.Г. Севрук. Протидія органами
внутрішніх справ злочинам, що вчиняють-

ся особами окремих етнічних меншин (рік
затвердження теми – 2011) – Національна
академія внутрішніх справ [22];
11) В.В. Проскурнін. Протидія етнічним
злочинним групам (за матеріалами оперативних підрозділів ОВС України в східному
регіоні) (рік затвердження теми – 2012) –
Харківський національний університет внутрішніх справ [23];
12) В.В. Босенко. Організація і тактика
виявлення та розкриття загальнокримінальних злочинів, що вчинюються представниками етнічних меншин (рік затвердження
теми – 2012) – Одеський державний університет внутрішніх справ [23].
Отже, здійснивши аналіз тем дисертаційних досліджень в Україні, слід зробити
з цього певні висновки: по-перше, Україна
є багатонаціональною державою, але, на
жаль, дослідження в цій сфері здійснюється недостатньо, що прослідковується з
вищезазначеного; по-друге, дослідження
здійснюються лише за двома напрямами
(спеціальностями), а ця сфера потребує
більш широкого соціального дослідження; по-третє, проаналізувавши теми дисертаційних досліджень, слід визнати, що
натепер в Україні відсутні захищені докторські роботи з цього напряму, що є суттєвим недоліком під час вивчення проблеми
етнічної злочинності в Україні.
Отже, з огляду на вищевикладене, вважаємо за потрібне, окрім наукових досліджень
України щодо протидії та запобігання етнічній злочинності, розкрити стан наукової розробленості вченими проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами
і злочинними організаціями, які сформовані
на етнічній основі, в СНД.
На рівні кандидатських дисертацій зі
спеціальності 12.00.08 (кримінальне право
та кримінологія;
кримінально-виконавче
право):
1)Р.Г. Чевходзе. Етнічні аспекти злочинності (рік захисту – 1999);
2)Г.М. Геворгян. Кримінологічні проблеми боротьби з організованими етнічними злочинними формуваннями в Росії (рік
захисту – 2000);
3)А.М. Зюков. Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються представниками різних етнічних груп (рік захисту –
2005);
4)Б.С. Артиков. Попередження проявів
етнічної злочинності в Республіці Казахстан
(рік захисту – 2007);
5)Н.М. Карькіна. Забезпечення безпеки
засуджених – представників етнічних груп
від кримінальних загроз у місцях позбавлення волі (рік захисту – 2010);
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6)М.О. Касьяненко. Кримінологічні особливості і основи протидії організованій злочинності з ознаками етнічної ідентичності
(рік захисту – 2011);
7) І.Х. Касаєв. Попередження злочинів,
вчинюваних учасниками етнічних злочинних угруповань (рік захисту – 2013);
8) К.В. Кузнецов. Кримінологічна характеристика та попередження організованої
етнічної злочинності (рік захисту – 2018).
На рівні докторських дисертацій зі спеціальності 12.00.08 (кримінальне право
та кримінологія;
кримінально-виконавче
право):
1)У.Т. Сайгітов. Основи протидії організованим формам злочинної діяльності в
умовах традиційно-національного і релігійного відродження в Республіці Дагестан (рік
захисту – 2009).
На рівні кандидатських дисертацій зі
спеціальності 12.00.09 (кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність):
1)О.І. Фойгель. Специфіка розслідування злочинів у сфері економіки, вчинених
особами з числа місцевих етнічних організованих злочинних груп (за матеріалами Східного Сибіру і Далекого Сходу) (рік захисту –
2004);
2)О.М. Смирнова. Особливості розслідування злочинів, вчинених етнічними групами (рік захисту – 2004);
3) В.О. Самсонов. Оперативно-розшукова протидія злочинам, що вчиняються етнічними організованими злочинними
групами: за матеріалами Східно-Сибірського і Далекосхідного регіонів (рік захисту –
2005);
4)В.Г. Рубцов. Протидія розслідуванню
діяльності злочинних формувань, організованих на етнічній основі, і криміналістичні
методи його подолання (рік захисту – 2010);
5)А.В. Бадирханов. Оперативно-розшукові заходи щодо протидії організованій
етнічній злочинності в столичному регіоні
(рік захисту – 2011).
На рівні кандидатських дисертацій зі
спеціальності 12.00.12 (криміналістика;
судово-експертна діяльність; оперативнорозшукова діяльність):
1) О.М. Поздняков. Оперативно-розшукові заходи органів внутрішніх справ, які
застосовуються в боротьбі з організованими злочинними групами та спільнотами, що
сформувалися на етнічній основі (рік захисту – 2008).
На рівні докторських дисертацій зі спеціальності 12.00.09 (кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність):
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1)В.А. Пономаренко. Етносоціальна
детермінація кримінально-процесуального
доказування (рік захисту – 2008).
На рівні кандидатських дисертацій
зі спеціальності 09.00.11. (соціальна філософія):
1) І.В. Анжиров. Вплив етнічних факторів на зростання злочинності в Південному і
Північно-Кавказькому федеральних округах
(рік захисту – 2010).
На рівні кандидатських дисертацій зі
спеціальності 12.00.11 (судова діяльність,
прокурорська діяльність, правозахисна та
правоохоронна діяльність):
1)І.М. Картоєв. Організаційно-правове
забезпечення розслідування етнічних злочинів (рік захисту – 2014).
Отже, здійснивши певний аналіз стану
наукової розробленості проблем протидії
злочинам, що вчиняються організованими
групами і злочинними організаціями, які
сформовані на етнічній основі, в Україні та
країнах СНД, вважаємо за необхідне здійснити аналогічний аналіз стану наукової розробленості, що здійснювалася зарубіжними
фахівцями у різних сферах за цим напрямом.
На рівні дисертацій досліджень докторів
наук та докторів філософії:
1)Джексон Тобі (Jackson Toby). Невідповідність в освіті як сприяючий чинник
кримінальної кар’єри: порівняльне вивчення
етнічних груп (1950 р.);
2) Ентоні Е. Бекон, Ромі Д. Харгрове,
Хью Е. Уоткинс (Anthony E. Bacon, Romie D
Hargrove, Hugh E. Watkins). Дослідження етнічної ідентичності чорношкірих молодих людей,
які вчинили насильницькі злочини (1974 р.);
3)Йонг К. Лі (Yong K. Lee). Економічна
нерівність і етнічна неоднорідність як фактори, що впливають на злочинність і поліцію:
теоретичний і емпіричний аналіз (1989 р.);
4)Сальвадор
Фернандо
Родрігес
(Salvador Fernando Rodriguez). Закономірність вбивств у Техасі: описовий аналіз расової/етнічної причетності до категорії злочинності (1990 р.);
5)Тамара Дж. Паркер (Tamara J. Parker).
Сексуальні напади на кампусі (університетське (інститутське, студентське) містечко): аналіз етнічних і культурних моделей
(1994 р.);
6)Еліс Чарльз (Alice Charles). Етнічні
групи: страх перед злочинами та залучення
громади до чорного співтовариства (1995 р.);
7)Пал Кім (Paul Kim). Етнографічне
дослідження загальнонаціонального поліцейського проекту в Корейтаун-Вест-Адамс
(1996 р.);
8)Граціелла Тейк (Graziella Thake).
Стать, вік, етнічні та групові відмінності в
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уявленнях молоді про злочинність, покарання, дисципліну і суспільні проблеми молоді
(1996 р.);
9)Синтія Перес МакКласкі (Cynthia
Perez McCluskey). Теорія деформацій і
латиноамериканська злочинність: застосовність теоретичної моделі по етнічних групах
(1999 р.);
10) Джуліус Р. Петраш (Julius R. Petrash).
Техаські банди: поширення в сільській місцевості, дотримання законодавства і навчання працівників правоохоронних органів
(2001 р.);
11) Тіна
М.
Кабарек-Кіроз
(Tina
M. Kabarec-Quiroz). Латиноамериканська
молодь, банди та громадська активність: приклад антропології (2002 р.);
12) Кельвін Конселус Мур (Calvin
Conzelus Moore). Біла етнічна неоднорідність і насильницькі злочини: макроструктурний аналіз (2002 р.);
13) Керрін Е. Белл (Kerryn E. Bell). Стать
і банди: кількісне порівняння (2003 р.);
14) Бен Х. Фельдмейер (Ben H. Feldmeyer).
Расові/етнічні моделі насильницьких злочинів: відмінності і тенденції в арештах за
насильницькі злочини серед білих, чорних і
латиноамериканців, 1980–1999 (2004 р.);
15) Бренді
Лашаун
Етрідж,
Рот
Д. Пітерсон (Brandy LaShawn Ethridge, Ruth
D. Peterson). Розуміння ролі расового складу
у сприйнятому жителями ризику віктимізації в околиці (2005 р.);
16) Іршад Альтхаймер (Irshad Altheimer).
Оцінка актуальності етнічної неоднорідності
(гетерогенності) як предиктора (провісника) злочинності та формального соціального
контролю на міжнародному рівні (2005 р.);
17) Віктор Мерлан Ріос (Victor Merlan
Rios). Дорослий час для злочинності неповнолітніх: соціальні наслідки криміналізації на Чикано (мексиканці США) і чорних
молодих чоловіків (2005);
18) Коррал-Камачо Гуадалупе (CorralCamacho Guadalupe). Вплив раси та етнічної
приналежності правопорушників на вироки
щодо злочинів, пов’язаних з кокаїном і креком у Техасі (2005 р.);
19) Марта Болонні (Marta Bolognani).
Загальна кримінологія: сприйняття злочинності і соціального контролю серед пакистанців Бредфорда (2006 р.);
20) Жордона Джексон (Jordona Jackson).
Відхилення від злочинності між етнічними
групами (2007 р.);
21) Тіа Дафнос (Tia Dafnos). Поліцейська
етнічна приналежність: критичний аналіз
використання етнічних ідентифікаторів у
поліцейській діяльності організованої злочинності в Канаді (2007 р.);

22) Ендрю Сан Аунг Чо (Andrew San
Aung Cho). Не в моєму розпорядженні: соціальний контроль, етнічна приналежність і
злочинність у міжнародному районі Сіетла
(2008 р.);
23) Хосе Фабіан Гонсалес Домінес (Jose
Fabian Gonzalez Dominquez). Приналежність
до банди, продаж наркотиків, насильство і
зброя (2008 р.);
24) Леанід
Казирицький
(Leanid
Kazyrytski). Кримінологічні міркування про
вуличні банди латиноамериканського походження в Каталонії (2008 р.);
25) Ліндсей Ніколь Богесс (Lyndsay
Nicole Boggess). Спільноти і зміни: расовий і етнічний перехід і злочинність у ЛосАнджелесі (2009 р.);
26) Олександр
Біотто
(Alexandre
Biotteau). На шляху етнізації громадських
дій: робота міських посередників для «нової
соціальної регуляції» (2009 р);
27) Ліндсі Н. Деверс (Lindsey N. Devers).
Етнічна типізація злочинів і підтримка
каральних установ: дослідницький аналіз
арабів в Ізраїлі (2010 р.);
28) ЛаТашія Р. Рідус
(LaTashia
R. Reedus). Зростаюча значущість раси:
наслідки раси та імміграції на насильницькі та майнові злочини для білих, чорних та
латиноамериканських районів (2010 р.);
29) Сем О’Брайен-Олінгер (Sam O’BrienOlinger). Поліцейська діяльність і етнічна
приналежність у новій Ірландії: етнографічне дослідження (2012 р.);
30) Крістін Марі Голден (Kristin Marie
Golden). Расова та етнічна типізація злочинів: вивчення потенційних причин кримінальних стереотипів (2012 р.);
31) Рауль Г. Ортіз (Raul G. Ortiz).
Вивчення впливу культурної асиміляції та
сімейного середовища на злочинність: порівняння мексиканського другого покоління
та другого молодого покоління кубинських
іммігрантів (2012 р.);
32) Холліанн Елізабе Маршал. (Hollianne
Elizabeth Marshall). Італійсько-американська
етнічна концентрація, неформальний соціальний контроль і міські насильницькі злочини: підхід захищених районів (2012 р.);
33) Амато Джованна (Amato Giovanna).
Дослідження з питань організованої злочинності: етнічні мафії та незаконні компанії
(2013 р.);
34) Сабріна Дітон (Sabrina Deaton). Текстовий аналіз зображень ромів в американській газеті (2013 р.);
35) Анкінетт Л. Баррі, Росс Л. Матцуеда
(Anquinette L. Barry, Ross L. Matsueda) Багаторасова етнічна модель злочинності сусідства (2014 р.);
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36) Катерина Гориславська (Ekaterina
Gorislavsky). Расово-етнічні відмінності в
жертвах насильства та сексуального нападу: сукупний аналіз даних 1994–2010 рр.
(2014 р.);
37) Бретт Майкл Гордон (Brett Michael
Gordon). Ідеологічні зрушення в зображенні
етнічних банд і ганстерів у нью-йоркських
романах і фільмах (2015 р.);
38) Трейсі Л. Перріман, Тамара С. Девіс
(Tracee L. Perryman,Tamara S. Davis). Дослідження зв’язків між расовою соціалізацією
та ініціацією насильства: наслідки для міських, чорних молодих людей (2016 р.);
39) Крістіна Там (Christina Tam). За
моделлю меншини: вивчення етнічної приналежності, місця та арештів серед молоді Азії
в районах Лос-Анджелеса (2016 р.);
40) Су Лі (Sou Lee). Азіатські банди в
США: мета-синтез (2016 р.);
41) Челсі Дж. Кінг, Чад Посік (Chelsea
J. King, Chad Posick). Як прихильність батьків впливає на злочинність серед чорношкірих чоловіків у сільських і міських умовах?
(2017 р.);
42) Бенс Такач, Джон Баттл, Роберт Вебб
(Bence Takacs, John Buttle; Robert Webb).
Маорі і роми та ювенальна юстиція – підходи та відповіді від різних правових систем
(2017 р.).
Висновки
Як показали результати аналізу стану
наукової розробленості проблем протидії
злочинам, що вчиняються організованими
групами і злочинними організаціями, які
сформовані на етнічній основі, присвячені роботи вчених у різних галузях науки:
політології, соціології, соціальної філософії,
культурології, психології, кримінології, криміналістики, кримінального, кримінальнопроцесуального та кримінально-виконавчого
права, а також кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності. І в кожній роботі
висвітлені окремі питання, що виникають у
тій чи іншій сфері щодо феномена етнічної
злочинності. Проаналізувавши дисертаційні
дослідження починаючи з 1950 року і закінчуюючи 2018 роком, та дослідивши більше
60 робіт, можна беззаперечно чітко підтвердити наявність такого негативного явища, як
етнічна злочинність як в Україні, так і зарубіжних країнах.
Слід констатувати, що, аналізуючи стан
наукової розробленості проблем протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі, ми розглянули низку
дисертацій, окрім вищевказаних, та можемо
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відзначити, що кожне п’яте дослідження у
сфері кримінології та оперативно-розшукової
діяльності частково або опосередковано торкається питання етнічної злочинності.
Перспективи подальших наукових розвідок. Значення нашої наукової розвідки
насамперед полягає в тому, щоб правоохоронні органи, які на практиці займаються
протидією організованим групам та злочинним організаціям, які сформовані на етнічній
основі, мали можливість отримати уявлення про це негативне явище. Також зібраний
оригінальний емпіричний матеріал дасть
можливість продовжити дослідження теоретикам у цій сфері [24, с. 78].
Підсумовуючи, можна констатувати, що
нині, враховуючи економічні, політичні, правові і моральні сфери суспільства та динаміку збільшення організованих груп і злочинних організацій, які сформовані на етнічній
основі, та негативний вплив останніх на ці
сфери, постала нагальна потреба наукової
розробки основних положень з протидії та
запобігання злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі.
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В статье проведен анализ состояния научной разработки проблем противодействия и предупреждения преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями,
которые сформированы на этнической основе, путем обобщения и систематизации результатов
диссертационных работ Украины, СНГ и других зарубежных стран по исследуемой тематике.
Ключевые слова: научная разработанность, противодействие, предупреждение, этническая преступность, организованные группы, которые сформированы на этнической основе, преступные организации, которые сформированы на этнической основе, диссертационные исследования.

The article analyzes the state of scientific development of the problems of counteraction and prevention
of crimes committed by organized groups and criminal organizations that are formed on an ethnic basis by
summarizing and systematizing the results of dissertations in Ukraine, the CIS and other foreign countries on
the subject under study.
Key words: scientific development, opposition, prevention, ethnic crime, organized groups that are formed
on an ethnic basis, criminal organizations that are formed on an ethnic basis, dissertation research.
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МАЙНОВИЙ СТАН ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОКАЗУВАННЯ У ВИРІШЕННІ
ПИТАННЯ ПРО РОЗСТРОЧЕННЯ
ШТРАФУ В ПОРЯДКУ Ч. 3 СТ. 96-7
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Стаття присвячена дослідженню проблем доказування підстав для розстрочення заходу кримінально-правового характеру у формі штрафу, який застосовується до юридичної особи. Обґрунтовано доповнення ч. 1 ст. 91 та п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України положеннями, які вводять підстави для
розстрочення штрафу як заходу кримінально-правового характеру до предмета доказування у кримінальному провадженні, передбачають вирішення судом у резолютивній частині вироку питання
про розстрочення заходу кримінально-правового характеру у формі штрафу. Також запропоновано
критерії для аналізу майнового стану підприємства судом на основі збереження платоспроможності
юридичної особи за результатами сплати штрафу без його розстрочення.
Ключові слова: доказування, заходи кримінально-правового характеру, розстрочення штрафу.

Постановка проблеми. З прийняттям
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з
виконанням Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму
для України» № 1261-VII від 13.05.2014 для
юридичних осіб було запроваджено заходи
кримінально-правового характеру, зокрема
у формі штрафу, який сплачується юридичною особою на підставі судового рішення.
Застосування судом такого штрафу допускається з розстрочкою його виплати певними частинами строком до трьох років з
урахуванням майнового стану юридичної
особи.
Якщо виходити з положень ст. 54 КК
України, розстрочення виплати штрафу певними частинами протягом встановленого
періоду не є кардинальною новелою кримінального законодавства, однак застосування штрафу саме як заходу кримінальноправового характеру породжує проблемні
аспекти, які блокують практичну реалізацію
ч. 3 ст. 96-7 КК України, зокрема в частині процесуальної можливості доказування
обставин, які характеризують майновий стан
юридичної особи, щодо якої здійснюється
провадження.
Поняття заходів кримінально-правового
характеру в контексті кримінального права
України досліджувалися П.П. Андрушком,
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Т.С. Батраченко, В.К. Грищуком, Т.О. Гончар, Б.М. Греком, Н.О. Данкович, О.О. Дудоровим, К.Ю. Дудченком та іншими.
Дослідженню та діагностиці фінансовоекономічного стану підприємств (одним зі
складників якого є майновий стан) присвячені праці таких учених, як: І.А. Бежанір,
Г.А. Семенов, Я.Д. Качмарик, О.Є. Кузьмін,
О.Г. Мельник та ін.
Однак питання кримінально-процесуальної реалізації заходів кримінально-правового
характеру, зокрема в частині розстрочення
штрафу як форми заходу кримінально-правового характеру, залишається практично
невисвітленим у вітчизняній науці кримінального процесу.
Мета роботи полягає у дослідженні проблемних аспектів практичного використання ч. 3 ст. 96-7 КК України та їх зв’язок
з предметом доказування у кримінальному
провадженні. Зокрема, необхідно з’ясувати
такі питання:
– на якій стадії кримінального провадження представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження,
може подати клопотання про розстрочення
штрафу в порядку ст. 96-7 КК України?
– чи передбачене чинним КПК України
право представника юридичної особи, щодо
якої здійснюється провадження, заявляти
клопотання про розстрочення штрафу?
© О. Скарбарчук, 2019
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– чи підлягають обставини, що свідчать про доцільність розстрочення штрафу, включенню до переліку обставин, які
підлягають доказуванню, передбачених
ст. 91 КПК України?
– які саме показники майнового стану підприємства підлягають оцінці судом
з точки зору належності, допустимості,
достовірності та достатності, щоб прийняти рішення про допустимість розстрочення
штрафу в порядку ч. 3 ст. 66-7 КК України?
Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою статті виступає діалектичний метод і основні положення теорії судових доказів. У процесі дослідження
використовувалися такі методи: абстрактно-логічний (для теоретичного узагальнення та формулювання висновків); монографічний (у дослідженні теоретичних
наукових розробок); порівняльний (в аналізі призначення та виконання штрафу як
виду кримінального покарання та форми
заходу кримінально-правового характеру)
та інші.
Результати. Якщо розглядати штраф,
передбачений ст. 96-7 КК України, як кримінальне покарання, то ми не можемо уникнути порівняльного аналізу зі ст. 53 КК
України, яка регламентує застосування
штрафу до фізичних осіб як до суб’єктів
кримінальної відповідальності, тим більше,
що частина четверта вказаної норми також
передбачає можливість суду призначити
штраф із розстрочкою виплати певними
частинами строком до одного року.
З аналізу законодавства та судової
практики вбачається, що суд першої інстанції може передбачити розстрочення кримінального покарання у формі штрафу на
момент винесення вироку, обґрунтувавши
причину застосування такого розстрочення
в мотивувальній частині вироку та вказавши у резолютивній частині вироку, протягом якого строку і в яких частинах підлягає
сплаті штраф.
Також суд першої інстанції може за
поданням кримінально-виконавчої інспекції розстрочити виконання вироку в частині стягнення штрафу у разі, якщо засуджений у місячний строк, передбачений
ч. 3 ст. 26 КВК України, не сплачує штраф
у повному обсязі. У цьому разі має місце
розстрочення на стадії виконання вироку.
Оскільки заходи кримінально-правового характеру не є покаранням у розумінні
ст. 50 КК України та не входять до переліку, встановленого ст. 51 КК України, варіант із застосуванням розстрочення штрафу, передбаченого ч. 3 ст. 96-7 КК України,
на підставі клопотання кримінально-вико-

навчої інспекції чинним законодавством не
передбачено.
Таким чином, питання про застосування розстрочення штрафу як заходу
кримінально-правового характеру, що
застосовується до юридичної особи, має
вирішуватися судом першої інстанції у
вироку, який виноситься щодо уповноваженої особи такої юридичної особи.
Після визначення стадії прийняття
судом рішення про можливість розстрочення штрафу в порядку ч. 3 ст. 96-7 КК України варто встановити, на якій стадії судового розгляду представник юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження, має
право заявити клопотання про розстрочення штрафу і чи має він таке право взагалі.
Частина 5 ст. 64-1 КПК України визначає такий перелік прав:
1) бути завчасно поінформованим про
час і місце судового розгляду;
2) брати участь у судовому провадженні;
3) виступати в судових дебатах;
4) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов’язані надати
уповноважені працівники суду, і подавати
щодо них свої зауваження;
5) оскаржувати в установленому цим
Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них
апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх
перегляд, подавати на них заперечення.
Теоретично, згідно з ч. 6 ст. 64-1 КПК
України, представник юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження, має
також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом, однак чинний КПК України не містить окремих додаткових прав
для такого учасника кримінального провадження.
Таким чином, позиція представника
юридичної особи, щодо якої здійснюється
провадження, щодо розстрочення штрафу
в порядку ч. 3 ст. 96-7 КК України може
бути висловлена лише в дебатах, однак,
згідно з ч. 5 ст. 364 КПК України, учасники
судового провадження мають право в судових дебатах посилатися лише на ті докази,
які були досліджені в судовому засіданні.
Тобто суд першої інстанції має дослідити у
судовому засіданні докази, які свідчать про
те, що майновий стан юридичної особи не
дає їй змогу сплатити штраф, застосований
як захід кримінально-правового характеру,
без його розстрочення.
Теоретично представник юридичної
особи, щодо якої здійснюється провадження, може подати відомості про матеріальний
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стан такої юридичної особи як докази
доцільності розстрочення штрафу в порядку ч. 3 ст. 96-7 КК України на стадії досудового слідства, реалізуючи своє право,
передбачене п. 3 ч. 3 ст. 64-1 КПК України.
Для того щоб визначити, чи досліджуватиме суд докази, які підтверджують
доцільність розстрочення штрафу та майновий стан юридичної особи, необхідно
звернутися до змісту ст. 91 КПК України,
яка визначає перелік обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» № 314-VII від
23.05.2013 року частину 1 ст. 91 КПК України доповнили пунктом 7, який передбачає,
що доказуванню підлягають обставини,
що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Тобто суд першої інстанції
досліджує виключно докази, які підтверджують або спростовують наявність обставин, передбачених ст. 96-3 КК України.
Таким чином, у кримінальному провадженні не підлягають доказуванню
обставини, що є підставою для розстрочення штрафу, застосованого до юридичної особи як захід кримінально-правового
характеру, що автоматично перетворює
ч. 3 ст. 96-7 КПК України у недіючу норму права, яка не може бути застосована
через недосконалість чинного законодавства.
Більше
того,
вирішення
судом
питання про розстрочення штрафу ні
в порядку ч. 4 ст. 53 КК України, ні в
порядку ч. 3 ст. 96-7 КК України не передбачене змістом резолютивної частини вироку
(ч. 4 ст. 374 КПК України). Однак це не заважає судам першої інстанції виносити вироки, які передбачають розстрочення штрафу
(напр., вирок Приморського районного
суду м. Маріуполя Донецької області від
28.08.2018 року у справі № 241/279/18 [4],
вирок Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області від 31.07.2018 року у
справі № 559/1464/18[5]).
Беззаперечно, що обставини, які
допускають розстрочення виплати штрафу на підставі ч. 3 ст. 97-7 КПК України,
мають проходити процедуру доказування
нарівні з іншими елементами предмета
доказування.
Для цього необхідно внести зміни до
таких кримінально-процесуальних норм:
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– доповнити ч. 1 ст. 91 КПК України
пунктом 8 такого змісту: «обставини, які
допускають розстрочення покарання та
заходу кримінально-правового характеру у
формі штрафу»;
– доповнити п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України такими абзацами:
«рішення щодо розстрочення покарання у вигляді штрафу із зазначенням строку
для сплати розстроченого штрафу та сума,
яка підлягає щомісячній сплаті»;
«рішення щодо розстрочення заходу
кримінально-правового характеру у вигляді
штрафу із зазначенням строку для сплати
розстроченого штрафу та суми, яка підлягає щомісячній сплаті».
Отже, які саме обставини підлягають
оцінці у вирішенні питання щодо розстрочення штрафу?
Насамперед варто з’ясувати, в чому
полягає визначення поняття «майновий стан юридичної особи». Як зазначає
І.А. Бержанір, «майновий стан підприємства можна розглядати як склад і співвідношення майнових прав та зобов’язань, що
виникають у процесі управління майном, а
також економічно та соціально впливають
на внутрішню організацію і позиції підприємства у зовнішньому середовищі» [1].
Аналіз джерел [2; 3] дає змогу стверджувати, що майновий стан підприємства характеризується використанням засобів (активів) і джерелами їх формування (пасивів).
Однак суто аналіз динаміки таких фінансово-економічних показників, як коефіцієнт
зносу основних засобів, коефіцієнт придатності, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт
вибуття, коефіцієнт приросту нічого не дає
для обґрунтування допустимості застосування розстрочення штрафу як форми
заходу кримінально-правового характеру.
Пропонуємо під час прийняття рішення
щодо доцільності розстрочення штрафу в
порядку ч. 3 ст. 96-7 КК України виходити з того, чи призведе сплата юридичною
особою штрафу до неплатоспроможності
останньої, а відтак до її ліквідації внаслідок
банкрутства, оскільки штраф та ліквідація юридичної особи є окремими заходами кримінально-правового-характеру і не
мають підміняти одне одного.
Вважаємо, що суд в оцінці можливості розстрочення штрафу в порядку
ч. 3 ст. 96-7 КК України має спиратися на
результати судово-економічної експертизи, яка має дати відповідь на такі питання:
– чи призведе сплата штрафу в розмірі
(…) грн до неплатоспроможності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження?
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– чи може юридична особа, щодо якої
здійснюється провадження, уникнути стану неплатоспроможності за умови розстрочення штрафу в розмірі (…) грн на (..) років
у разі сплати щомісячного платежу в розмірі (…) грн?
Чому увага акцентується саме на неплатоспроможності юридичної особи, щодо
якої здійснюється провадження? Якщо
внаслідок застосування заходу кримінально-правового впливу у формі штрафу
юридична особа буде визнана банкрутом
і ліквідована, то це означатиме, що до неї
фактично було застосовано інший захід
кримінально-правового характеру, а саме
ліквідація юридичної особи.
Додатково розстрочення штрафу в
порядку ч. 3 ст. 96-7 КК України супроводжується такими проблемними питаннями:
– ч. 1 ст. 26 КВК України чітко визначає, що засуджений зобов’язаний сплатити
штраф у місячний строк після набрання
вироком суду законної сили і повідомити
про це кримінально-виконавчій інспекції за
місцем проживання шляхом пред’явлення
документа про сплату штрафу. Для штрафу
як заходу кримінально-правового характеру такого строку чинним законодавством не
передбачено, отже, втрачається сенс такого
розстрочення. Якщо суду у разі застосування ч. 4 ст. 53 КК України досить визначити, чи дозволяє майновий стан засудженого сплатити штраф у строк, передбачений
ч. 1 ст. 26 КВК України, то для розстрочення штрафу в порядку ч. 3 ст. 96-7 КК України подібний часовий орієнтир відсутній.
– у разі недотримання засудженою особою умов розстрочення штрафу в порядку
ч. 4 ст. 53 КК України суд вправі застосувати до такої особи заміну покарання у
вигляді штрафу іншим видом покарання
(від громадських робіт до позбавлення
волі). У разі ж порушення юридичною особою умов сплати штрафу, розстроченого
в порядку ч. 3 ст. 96-7 КК України, жодних негативних наслідків чинним законодавством не передбачено, тим більше, що
чинним законодавством так і не визначено
органу, який контролюватиме виконання
дотримання юридичною особою умов розстрочення штрафу.
Висновки
Обставини, що характеризують майновий стан юридичної як підставу для застосування розстрочення заходу кримінально-правового характеру у формі штрафу
підлягають включенню до обставин, які
підлягають доказуванню у кримінальному
провадженні. Лише за цієї умови суд може

розглянути відповідні докази у судовому
засіданні, перевірити їх, надати їм оцінку та
належним чином мотивувати рішення про
розстрочення такого штрафу.
Запропонований автором підхід до
оцінки майнового стану через уникнення
неплатоспроможності юридичної особи
внаслідок виплати штрафу у повному обсязі може бути реалізований лише внаслідок
застосування спеціальних знань експерта,
оскільки суд не завжди може самостійно
оцінити первинну документацію, подану
на підтвердження майнового стану юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Не виключено, що з метою такого врегулювання буде визнано за доцільне
розробити законодавчо затверджену уніфіковану методику оцінки майнового стану
юридичної особи для вирішення питання
про можливість розстрочення штрафу в
порядку ч. 3 ст. 96-7 КК України.
Втім, ефективність такого розстрочення
залежить не лише від вдосконалення кримінально-процесуальних норм, але й норм
кримінального (кримінально-виконавчого
права) в частині встановлення строку для
виконання заходу кримінально-виконавчого провадження у формі штрафу, визначення органу, який контролюватиме сплату
штрафу, встановлення наслідків порушення юридичною особою порядку сплати розстроченого штрафу.
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Статья посвящена исследованию проблемы доказывания оснований для рассрочки меры уголовно-правового характера в форме штрафа, которая применяется к юридическому лицу. Обосновано
дополнение ч. 1 ст. 91 и п. 2 ч. 4 ст. 374 УПК Украины положениями, которые вводят основания для
рассрочки штрафа как меры уголовно-правового характера в предмет доказывания в уголовном производстве, предусматривают разрешение судом в резолютивной части приговора вопроса о рассрочке мер уголовно-правового характера в форме штрафа. Также предложены критерии для анализа
имущественного положения предприятия судом на основе возможности сохранения платёжеспособности юридического лица вследствие уплаты штрафа без применения рассрочки.
Ключевые слова: доказывание, меры уголовно-правового характера, расстрочка штрафа.

The article is devoted to the study of the problems of proving the reasons for extension of the fine imposed
to the legal entity as form of the corporate liability (measures of a criminal-legal character). It is substantiated that problems can be solved with amendments to the item 1 of the Art. 91 and item 2, part 4 of Art. 374
of the Criminal Procedural Code of Ukraine, that provide including the reasons for the fine’s extension, as
a criminal offense, to the subject of evidence in a criminal proceeding; including to the resolution part of the
sentence the issue of the extension of a criminal-law measure in the form of a fine. In addition, criteria for the
analysis of enterprise property status by the court based on avoiding legal entity dissolution in the case when
fine will be paid without its extension are proposed.
Key words: evidencing, actions of the criminal-legal character, fine’s extension.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФАЙЛІНГУ
НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ
Стаття присвячена аналізу методик профайлінгу та їх використанню прикордонниками під час
виконання ними службових обов’язків з охорони державного кордону України. Розглядається ефективність профілювання осіб, причетних до терористичної або іншої транскордонної злочинної діяльності.
Ключові слова: державний кордон, профайлінг, профілювання злочинців, інтерв’ю, транскордонна
злочинність, психологічний портрет злочинця.

Постановка проблеми в загальному
вигляді. Транскордонна злочинна діяльність – антисуспільне явище, яке не має
національних кордонів, а його масштаби на
сучасному етапі розвитку України становлять реальну загрозу суспільству та державі.
Україна у світовому масштабі – транзитна
країна; організована злочинність вдало використовує географічне положення нашої держави для своїх злочинних цілей: терористичної діяльності, торгівлі людьми, нелегальної
міграції, контрабанди (у тому числі заборонених для обігу речовин та зброї).
Тому особливе місце у запобіганні транскордонній злочинній діяльності на державному кордоні та в межах контрольованих
прикордонних районів необхідно відвести
кримінально-психологічному профайлінгу.
Даний метод включає аналіз і можливість
скласти психологічний профіль можливого
злочинця, а саме:
– характерні риси злочинця;
– рішення злочинця;
– поведінка злочинця на місці злочину;
– поведінковий почерк злочинця;
– вербальні та невербальні ознаки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
в яких започатковано вирішення даної проблеми.
Проблеми використання профайлінгу
правоохоронними органами неодноразово
порушувались у вітчизняній кримінальній
процесуальній науці. Неабияка актуальність питання, що розглядається, зумовила
те, що у різні часи воно ставало предметом
дослідження таких таковців, як В.Д. Берназ,
Ф.В. Глазирін, М.І. Єнікеєв, В.О. Коновалова, В.О. Образцов, Б.Я. Петелін, О.Р. Ратінов, В.Ю. Шепітько та ін.
Зазначений аналіз має перспективу розвитку, оскільки пов’язаний із залученням даних
іншої спеціальної спрямованості: психології,
© В. Корольов, 2019

соціології, кримінології, сексопатології, судової медицини та психіатрії. Деякі науковці, а
саме Н.А. Жерж, О.М. Подільчак, О.В. Дручек, М.В. Дідковська-Бідюк та ін., здійснили
спроби застосування методів профайлінгу
у розслідуванні окремих видів злочинів чи
забезпеченні громадського порядку, однак
вони потребують подальшого розроблення.
Разом із тим особливості застосування
методів профайлінгу оперативними підрозділами Державної прикордонної служби
України в сучасних умовах залишаються не
досить дослідженими, деякі аспекти носять
дискусійний характер.
Метою дослідження є виявлення проблем у діяльності прикордонних підрозділів щодо застосування передових методик профайлінгу на державному кордоні,
складання психолого-криміналістичних
портретів осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та намагаються перетнути державний кордон, а
також застосування профілювання співробітниками оперативних підрозділів під час
проведення ними інтерв’ю з особами, які
викликають підозру.
Виклад основного матеріалу. Психолого-кримінологічний портрет і його використання не є прямими доказами в провадженні,
але можуть успішно застосовуватися під час
пошуку, а також проведення оперативних і
слідчих (розшукових) дій з викриття винних
та запобігання злочинам. В умовах неочевидності, використовуючи психопрофіль, можна висунути і здійснити перевірку версій, а
також спрогнозувати час і місце вчинення
нового злочину; уточнити, звузити коло підозрюваних і надалі виділити із цього кола
потрібну особу [1, с. 81].
Особливо це важливо в пунктах пропуску
через державний кордон, коли прикордонники,
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здійснюючи оформлення та пропуск тисяч
людей щодня, мають володіти методиками
профайлінгу, а також мати певні психологокриміналістичні портрети осіб, які можуть
бути причетними до протиправної діяльності.
Дехто, можливо, заперечить, що з розвитком
правоохоронних баз даних, як національних,
так і міжнародних, затримання злочинця – це
справа часу, але сьогодні перед правоохоронними структурами стоїть завдання попередити
та вчасно виявити злочинну діяльність. Саме
тому профайлінг у сучасному розумінні – це
використання комплексних кримінологічних знань щодо характеристик конкретного
суб’єкта: інформації про найбільш поширені
злочини у сфері (на об’єкті) охорони; знання
«типових» рис особи, що може вчинити протиправне діяння, мотивів злочину, соціально-демографічних характеристик злочинця,
тобто його можливого віку, професійних навичок, місця роботи, статі, соціальних зв’язків.
Беруться до уваги також уподобання, цінності та моральні характеристики особи, біометричні дані, зовнішні ознаки прихованої зброї
[2, с. 150].
У результаті складається психологічний
портрет можливого злочинця, який включає
в себе характерні та відмінні риси злочинця.
Також дана робота полягає в складанні списку
можливих підозрюваних, чи то є одиничний чи
то серійний злочин, тому що, проаналізувавши
певні поведінкові характеристики, сліди, залишені злочинцем, його зовнішність і зіставивши
всі факти, можливо дійти певного висновку і
скласти список рекомендацій, на основі якого, власне, прикордонник-профайлер може
виділити з числа пасажирів та осіб, які перетинають державний кордон, підозрюваних, що
можуть бути причетні до злочинної діяльності
або намагаються скоїти правопорушення.
За допомогою профайлінгу як додаткового інструменту в запобіганні та протидії злочинам, що вчиняються на державному кордоні, можливе:
– накопичення слідової інформації з
місць вчинення злочинів (порушень державного кордону) та встановлення психологічних особливостей злочинців, виявлення
ознак серійності злочинів, скоєних у різних
місцевостях (нелегальна міграція);
– складання психологічного портрета
злочинця (профілювання) для виявлення
ймовірних підозрюваних (описова характеристика) й аналізу закономірностей, які
можуть допомогти передбачити майбутні
злочини і/або можливі жертви (прогностичне профілювання злочинців), особливо в
боротьбі з тероризмом.
Кордон у певному сенсі унікальний, тому
що його цілодобово перетинають тисячі
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людей та сотні тисяч тон вантажу, саме на
кордоні відбувається співпраця та взаємодія правоохоронних органів усього світу в
боротьбі з міжнародною організованою злочинністю. Тому застосування різних типів
профайлінгу саме на державному кордоні
цілком себе виправдовує, зокрема:
– географічний профайлінг (проживання і місце перебування можливого злочинця)
може застосовуватись до осіб, які проживають у прикордонних районах (протидія злочинам, повязаним із контрабандою та нелегальною міграцією);
– авіаційний профайлінг допомогає виявити пасажирів, які мають на меті вчинити
терористичний акт чи скоїти інше правопорушення на борту повітряного судна або в
будівлі аєропорту;
– транспортний профайлінг (залізничні, автобусні та інші перевезення) дає змогу
виявити серед пасажирів або людей, які прямують власним транспортом, осіб зі злочинними намірами.
Дані напрями профайлінгу здебільшого
спрямовані на профілактику протиправних
дій на транспортних засобах, у будівлях залізничних, морських, автовокзалів, на перонах і
прилеглих територіях [2, с. 155]. Перераховані транспортні споруди є на державному
кордоні, тому застосування методик профілювання фахівцями-прикордонниками під
час виконання ними своїх обовязків тільки
підвищить рівень протидії злочинності.
Безліч злочинів вчиняється і залишається нерозкритими через те, що правоохоронці
звертають увагу на те, що сталося на місці
злочину, збирають докази, беруть до уваги
судово-медичні характеристики, намагаючись визначити конкретну людину. Профайлер звертає увагу на те, як стався той чи
інший злочин, бере до уваги деталі, що розкривають поведінку людини, яка вчинила
протиправну дію, і на підставі цього визначає особистісні характеристики злочинця, в
результаті чого стає відомий тип злочинця.
Це допомагає розкривати злочини за більш
короткі терміни і робити це більш точно.
Проте застосування профайлінга не тільки
для розкриття злочинів, а й з метою профілактики злочинності, здатність упередити
злочинні дії може допомогти значно знизити
рівень злочинності не тільки на державному
кордоні, а й в державі загалом.
Як знизити рівень злочинності? Як запобігти злочинності на державному кордоні?
Як єфективно протистояти контрабандній
діяльності, нелегальній міграції, наркоторгівлі, тероризму та іншим видам організованої злочинності, яка відбувається на державному кордоні? Усі ці питання постають
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щохвилини в прикордонному відомстві, особливо в оперативно-розшукових підрозділах,
на які покладено повноваження виявляти та
попереджати злочини на стадії готування.
Одним із методів перевірки, отримання
або підтвердження інформації чи підозри
про злочин, який готується або вчиняється,
є проведення інтерв’ювання (фільтраційноперевірочних заходів, розвідувального опитування).
Інтерв’ю – це бесіда, в якій задаються
питання і даються відповіді. У звичайній
мові слово «інтерв’ю» означає розмову один
на один, де одна особа виступає в ролі запитувача (інтерв’юєра), а інша – в ролі опитуваного (що відповідає). По черзі інтерв’юер
ставить запитання, а опитуваний відповідає.
Саме під час проведення бесіди оперативний працівник має можливість переконатися
в злочинних намірах особи, яка перетинає
державний кордон, або встановити факти
злочинної діяльності. Проте для ефективного проведення цього заходу необхідно
використовувати провідну методику профайлінгу, яка доказала свою єфективність
за кордоном. Адже профайлінг допомогає
скласти характерні риси злочинця, визначити поведінковий почерк злочинця, вербальні
та не вербальні ознаки.
Методику профайлінгу можна застосовувати в трьох аспектах спілкування: вербальному – за допомогою слів; вокальному – голос, темп мови, тон; фізичному – мова
жестів і рухів тіла (погляд в очі, міміка, положення тіла, рук).
Оперативний працівник, проводячи таку
бесіду, може отримати: уточнення наявної
інформації; дані про злочинне минуле на
батьківщині; оперативні дані про зв’язки з
членами терористичних мереж (інших злочинних організацій); участь у політичній,
охоронній або злочинній діяльності (якщо
так, то які подробиці/частота, винагорода/вигоди і наслідки для особи); службу в
збройних силах тощо.
Складаючи програму інтерв’ю, необхідно
враховувати, що процес інтерв’ювання є процесом соціально-психологічної взаємодії, що
має свої етапи. Виходячи з цього, послідовність запитань повинна відповідати декільком вимогам:
– більш складні питання повинні слідувати за більш простими. На перших етапах
необхідно якомога глибше втягнути опитуваного в процес інтерв’ювання, і зробити це
можна, задаючи нескладні питання, які не
вимагають особливих роздумів. Завдяки цьому, в міру залучення опитуваного в інтерв’ю
йому буде легше відповідати на більш складні питання;

– у смисловому плані питання повинні
слідувати одне за іншим так, щоб наступні
питання логічно продовжували й уточнювали попередні;
– питання, які можуть збентежити або
поставити опитувану людину в незручне становище, не слід ставити занадто поспішно і
прямолінійно.
На першому етапі проведення інтерв’ю
інтерв’юер повинен насамперед постаратися
створити сприятливий психологічний клімат і встановити контакт з опитуваним, щоб
знизити напругу і стрес, що виникають від
самої ситуації інтерв’ювання.
Крім того, на даному етапі оперативному
працівнику (інтерв’юеру) також необхідно
оцінити загальний рівень розвитку опитуваного і його здатність правильно розуміти інтерв’юера. Це багато в чому допоможе
визначити, яким чином потрібно будувати
інтерв’ю загалом.
В основній частині інтерв’ю головне
завдання полягає в створенні оптимальних
умов для отримання найбільш повної і точної інформації про опитуваного.
Інтерв’юер повинен домогтися того, щоб
особа говорила про те, про що хоче почути
інтерв’юер. Для досягнення цього інтерв’юер
може використовувати ряд спеціальних
прийомів.
У завершальній частині інтерв’ю, після того як будуть задані всі запитання, треба обов’язково подякувати опитуваному.
Формально це буде вважатися закінченням
інтерв’ю. Однак після цього інтерв’юеру не
завжди варто відразу ж йти, тому що, коли
формально інтерв’ю закінчено, напруга у опитуваного спадає, і він може висловитися про
якісь важливі речі, про які він боявся говорити в ході інтерв’ю або не вважав це важливим.
Кожен правоохоронець на кордоні, застосовуючи методи профілювання, розмовляючи
з людиною, яка має на меті перетнути державний кордон, може за його рухами тіла, словами, мімікою, жестами та інтонацією визначити, чи говорить співрозмовник правду.
Висновки
Отже, створення профілю терориста
(профайлінгу) – це зведення до купи набору фізичних, психологічних та поведінкових
перемінних, які були визнані типовими для
людей, залучених до злочинної діяльності,
і які можуть мати певну предикативну цінність. Національність, документи, тип та засоби подорожування, рік, психологічні відмінності, місце народження тощо можуть бути
включені до підготовки профілів злочинців.
Використання даних профілів під час проведення бесіди дає можливість оперативному
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працівнику підтвердити або спростувати підозри стосовно співрозмовника. Для профілактики злочинної діяльності на державному
кордоні це має суттєве значення.
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The article is devoted to the analysis of profiling techniques and their use by border guards during the performance of their duties to protect the state border of Ukraine. The efficiency of profiling of persons involved
in terrorist or other cross-border criminal activity is considered.
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Юрій Ліпін,

аспірант наукової лабораторії з проблем досудового розслідування
Національної академії внутрішніх справ

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕДМЕТА ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ШЛЯХОМ
ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ
У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
У статті проаналізовано наукові підходи до визначення предмета злочинного посягання як специфічного структурного елемента криміналістичної характеристики. Розкрито практичне значення дослідження грошей як предмета злочинного посягання та законодавчі зміни, які впливають на
застосування спеціальної термінології під час розслідування зазначеного виду кримінальних правопорушень. Виокремлено поняття «енергетичні ресурси».
Ключові слова: заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, енергетика,
предмет злочинного посягання, гроші, енергоресурси.

Постановка проблеми. Вітчизняними
науковцями та практиками розроблено багато загальних криміналістичних рекомендацій із розслідування корупційних злочинів,
що включають окремі методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем: 1) за галузевим принципом (у
сферах: бюджетній, торговельній, будівництва, банківській, інших); 2) за видовою
ознакою (залежно від кримінально-правової
характеристики злочинів); 3) за криміналістичними ознаками суб’єкта злочину, предмета злочину, елементами обстановки тощо.
Однак сьогодні, в умовах нового кримінального процесуального та регулятивного
законодавства, потребують суттєвого коригування методологічні положення, зокрема,
щодо порядку збирання доказів на початковому етапі розслідування, організації й
тактики проведення слідчих (розшукових)
дій, отримання і використання спеціальних знань, що вважається необхідним для
побудови криміналістичної характеристики
заволодіння майном шляхом зловживання
службовим становищем у сфері енергетики,
специфічним елементом якої є предмет злочинного посягання (гроші та енергетичні
ресурси).
Аналіз останніх досліджень. Спеціалізованих криміналістичних наукових досліджень із розслідування заволодіння майном
шляхом зловживання службовим становищем у сфері енергетики не проводилося.
Водночас цікавими у теоретичному та
практичному сенсі є монографія А.Ф. Волобуєва і Р.Л. Степанюка «Методика розслі© Ю. Ліпін, 2019

дування злочинних порушень бюджетного
законодавства» 2004 року [1]; методичні рекомендації О.М. Джужі, О.Є. Користіна,
С.С. Чернявського, В.І. Василинчука та інших
«Протидія злочинам у бюджетній сфері»
2012 року [2], дисертація 2013 року Р.Л. Степанюка на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук з теми «Теоретичні засади
методики розслідування злочинів, вчинених у
бюджетній сфері України», які удосконалили
теорію і збагатили практику розслідування
кримінальних правопорушень, вчинених у
бюджетній сфері України. Зокрема, у дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
юридичних наук Р.Л. Степанюком розроблено основи комплексних методик розслідування розкрадань і службових злочинів корупційної спрямованості, вчинених у бюджетній
сфері України, а також визначено напрями
формування та реалізації міжвидових криміналістичних методик розслідування злочинів,
вчинених під час здійснення державних закупівель [3, с. 11-14].
Але й ці фундаментальні дослідження не
дозволяють чітко уявляти специфічні елементи розслідування заволодіння майном
шляхом зловживання службовим становищем у сфері енергетики.
Метою цієї статті є окреме спеціальне вивчення предмета цього злочинного
посягання, а також характеристика складу
та класифікація енергоресурсів за групами
та видами, виокремлення власної позиції
щодо системного підходу до визначення
поняття енергетичних ресурсів як предмета посягання на майно шляхом зловживання службовим становищем.
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Виклад основного матеріалу. Важливим
елементом криміналістичної характеристики
заволодіння майном шляхом зловживання
службовим становищем у сфері енергетики є
предмет посягання вказаної форми злочину,
передбаченого ст. 191 КК України.
У пункті 2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику
у справах про злочини проти власності» від
06.11.2009 № 10 предметом злочинів проти
власності визначено майно, яке має певну
вартість і є чужим для винної особи: речі
(рухомі й нерухомі), грошові кошти, цінні
метали, цінні папери тощо, а також право на
майно та дії майнового характеру, електрична та теплова енергія [4].
Як зазначає В.Ф. Єрмолович, узагальнені дані про об’єкт і предмет суспільно
небезпечного діяння повинні займати одне
з основних місць у системі криміналістичної характеристики злочину. Ці відомості
проявляються в різних слідах скоєного та
створюють можливість виявлення злочину,
пояснення суті злочинного посягання, вказують на його ознаки. В окремих випадках
вони прямо вказують на мотив, мету, спосіб,
механізм слідоутворення, характеризують
особистість злочинця. Автор стверджує, що
криміналістична характеристика предмета
злочинного посягання має принципово важливе практичне значення для встановлення злочинця та вирішення інших завдань у
кримінальній справі. Встановлена система
ознак, властивостей, особливостей предмета
злочину в конкретному місці, у конкретний
час дозволяє з високим ступенем точності змоделювати процес вчинення посягання та виділити в ньому цікаві для слідства
обставини, знаряддя і засоби, суб’єктів тощо
[5, c. 151–153].
Предметом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у
сфері енергетики завжди є майно, тобто речі
матеріального світу, яким притаманні специфічні ознаки фізичного (матеріальне тіло),
економічного (має вартість) та юридичного (є власник) характеру. У разі вчинення
такого заволодіння предметами посягання
постають: грошові кошти у готівковій або
безготівковій формі, у національній або іноземній валюті, платіжні документи, енергетичні ресурси та матеріальні цінності, зокрема сировина та обладнання.
Так, національною валютою України є
грошові знаки, що перебувають в обігу та є
законним платіжним засобом на території
України, кошти на рахунках, а також у внесках у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України. До
іноземної валюти належать іноземні грошові
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знаки, що перебувають в обігу та є законним
платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, кошти у грошових
одиницях іноземних держав і міжнародних
розрахункових (клірингових) одиницях, що
перебувають на рахунках або вносяться до
банківських та інших кредитно-фінансових
установ за межами України [6, c. 462].
У статті 1 Декрету Кабінету Міністрів
України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого
1993 року № 15-93, який втратив чинність
19 лютого 2019 року, терміни мають таке значення:
«валютні цінності»:
валюта України – грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і
в інших формах, що перебувають в обігу та
є законним платіжним засобом на території
України, а також вилучені з обігу або такі, що
вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу,
кошти на рахунках, у внесках в банківських
та інших фінансових установах на території
України;
платіжні документи та інші цінні папери
(акції, облігації, купони до них, бони, векселі
(тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки,
банківські накази, депозитні сертифікати,
ощадні книжки, інші фінансові та банківські
документи), виражені у валюті України;
іноземна валюта – іноземні грошові
знаки у вигляді банкнотів, казначейських
білетів, монет, що перебувають в обігу та є
законним платіжним засобом на території
відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього,
але підлягають обмінові на грошові знаки,
які перебувають в обігу, кошти у грошових
одиницях іноземних держав і міжнародних
розрахункових (клірингових) одиницях, що
перебувають на рахунках або вносяться до
банківських та інших фінансових установ за
межами України;
платіжні документи та інші цінні папери
(акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші
фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах [7].
Закон України «Про валюту і валютні
операції»
від 21 червня 2018 року № 2473-VIII,
який вводиться в дію 07 лютого 2019 року,
містить дещо іншу термінологію. Зокрема, у
статті 1 визначено такі терміни:
4) валютні цінності – національна валюта (гривня), іноземна валюта та банківські
метали;
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5) іноземна валюта:
а) грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу
та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи
іноземних держав, а також вилучені або такі,
що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
б) кошти на рахунках у банках та інших
фінансових установах, виражені у грошових
одиницях іноземних держав і міжнародних
розрахункових (клірингових) одиницях
(зокрема, у спеціальних правах запозичення), що належать до виплати в іноземній
валюті;
в) електронні гроші, номіновані у грошових одиницях іноземних держав та (або) банківських металах;
6) національна валюта (гривня):
а) грошові знаки грошової одиниці України – гривні у вигляді банкнот, монет, у
тому числі обігових, пам’ятних та ювілейних
монет, і в інших формах, що перебувають в
обігу та є законним платіжним засобом на
території України, а також вилучені або такі,
що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу;
б) кошти на рахунках у банках та інших
фінансових установах, виражені у гривні;
в) електронні гроші, номіновані у гривні [8].
Залежно від форми грошові кошти поділяються на готівкові та безготівкові. Готівкові гроші (готівка) – це готівкова валюта
України і готівкова іноземна валюта у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та
є законним платіжним засобом на території
відповідної держави, банкноти та монети,
вилучені з обігу або такі, що вилучаються з
нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що
належать до банківських металів), і дорожні
чеки [9].
Законодавство України не дає прямого
визначення безготівкових грошей. Воно розкривається економістами та фінансистами
як засоби на рахунках у банках, різноманітні
депозити (вклади) у банках, депозитні сертифікати, державні цінні папери, а також грошові кошти, вкладені в акції інвестиційних
фондів. Безготівкові розрахунки забезпечують рух вартості без використання наявних
готівкових грошей [10, с. 79–80]. Безготівкові кошти фіксуються, обліковуються як
записи на рахунках у банках. Виключно банківська система переводить кошти з безготівкових у готівкові та навпаки.
З урахуванням викладеного можна зробити висновок, що предметом заволодіння
майном шляхом зловживання службовим

становищем у сфері енергетики є гроші як у
готівковій, так і в безготівковій формах, що
використовуються для здійснення фінансових операцій через банківські установи і
спрямовані на забезпечення діяльності та
розвитку підприємств і компаній енергетичного сектору економіки України.
Окрім грошей, предметом такого злочинного посягання найчастіше виступають енергетичні ресурси.
Україна для власних потреб використовує різноманітні джерела енергії: нафту,
природний газ, вугілля, ядерне паливо і
гідроенергію, енергію вітру і сонця тощо, з
них найбільш затребуваними залишаються
викопні ресурси: природний газ і вугілля, які
сумарно становлять понад 60 % вітчизняного енергетичного балансу. Природний газ як
джерело енергії й універсальне паливо має
значні переваги перед іншими видами викопного палива щодо задоволення екологічних
вимог (по відношенню до якості повітря та
викидів парникових газів в атмосферу) та як
сировина для різних галузей промисловості.
У чинних законодавчих актах України
щодо питань використання енергоресурсів спостерігаються погляди на трактування основних понять у сфері енергетичних
ресурсів, їх складу та класифікації. Зокрема, певна невизначеність є у використанні
понять «енергетичні ресурси» та «паливноенергетичні ресурси». У вітчизняній науковій літературі частіше використовується
термін
«паливно-енергетичні
ресурси»,
який закріплений у Законі України «Про
енергозбереження»:
«Паливно-енергетичні ресурси – це сукупність усіх природних і
перетворених видів палива та енергії, які використовуються в національному господарстві»
[11, ст. 1]. Термін «енергетичні ресурси»
також використовується без чіткого законодавчого визначення. Аналіз зарубіжних
джерел свідчить про використання терміна
«енергетичні ресурси» (energy resources), а
не «паливно-енергетичні ресурси» (fuel and
energy resources) [12, с. 529]. Разом із цим
поняття «енергетичні ресурси» ширше за
«паливно-енергетичні», тому що для виробництва енергії використовуються не лише
різні види палива, зокрема такі, як вугілля, нафта, газ, а й такі енергетичні ресурси,
як енергія вітру, води, сонця, хвиль та інші.
Отже, термін «енергетичні ресурси» охоплює
всі існуючі види джерел енергії.
У господарській діяльності енергетичні
ресурси є сукупністю всіх первинних, вторинних джерел та видів енергії, які використовуються в процесі виробництва продукції
та/або надання послуг, а також для задоволення комунально-побутових потреб.
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А.Н. Златопольський за різними класифікаційними ознаками розділяє енергетичні
ресурси на такі групи: – залежно від джерела
виникнення: природні ресурси (газ, нафта,
вугілля, сонячна енергія та ін.) та ресурси, які
є наслідком використання первинних ресурсів
(тепло- та електроенергія); первинні і вторинні (побічні) (тепло вже відпрацьованої гарячої
води і пари, повітря вентиляційних систем;
кінетична енергія вихлопних газів силових
установок та ін.); – за можливістю відтворення: відновлювані (вітряна і сонячна енергія,
гідроенергія та ін.) та невідновлювані (нафта,
вугілля, газ, ядерне паливо, торф тощо); – за
характером використання: паливні та непаливні, залежно від того, чи отримана енергія є
результатом їх спалювання або ні [13].
Світова енергетична рада поділяє енергетичні ресурси на 16 видів, серед яких є окремі
групи, пов’язані між собою [14]: – за рівнем
і масштабом освоєння: традиційні та нетрадиційні; – за природою енергоутворення:
відновлювані та невідновлювані. До традиційних енергоресурсів відносять усі невідновлювані види джерел енергії (природний
газ, сира нафта, вугілля, ядерна енергія,
горючі сланці), а також гідроенергію великих
водотоків та торф.
Закон України «Про альтернативні види
палива» містить таке визначення нетрадиційних енергоресурсів: «Нетрадиційні джерела та види енергетичної сировини – сировина рослинного походження, відходи, тверді
горючі речовини, інші природні і штучні
джерела та види енергетичної сировини, у
тому числі нафтові, газові, газоконденсатні
і нафтогазоконденсатні вичерпані, непромислового значення та техногенні родовища,
важкі сорти нафти, природні бітуми, газонасичені води, газогідрати тощо, виробництво (видобуток) і переробка яких потребує
застосування новітніх технологій і які не
використовуються для виробництва (видобутку) традиційних видів палива» [15, ст. 1].
На наш погляд, визначення поняття енергетичних ресурсів як предмета заволодіння
майном шляхом зловживання службовим
становищем у сфері енергетики можливе
тільки на основі системного підходу, оскільки необхідно дослідити напрямок руху енергетичних ресурсів від повного циклу їхнього
перетворення в енергетиці до кругообігу на
рівні підприємства/компанії, вивчення особливостей якого зумовлюється їхньою реальною споживчою вартістю, яка реалізується у
виробничому процесі. За економічною спрямованістю слід розрізняти такі групи енергоресурсів: паливо прямого використання
(тверде, рідке, газоподібне); енергія (електрична і теплова); інші проміжні енерго-
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носії; вторинні енергетичні ресурси (горючі і
теплові).
Особливістю заволодіння майном шляхом
зловживання службовим становищем у сфері
енергетики є те, що його предметом все частіше виступають енергоресурси, що не тільки
детермінує зростання матеріальних збитків,
завданих підприємствам енергетичного сектору економіки та державі, а й впливає на зниження рівня енергетичної безпеки України.
Висновки
Предметом злочинного посягання заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сфері енергетики виступають гроші як загальний еквівалент вартості, у
готівковій та безготівковій формах, і енергетичні ресурси в будь-якому стані й вигляді,
які мають економічну властивість вартості.
Таке розуміння предмета злочинного посягання має вагоме значення для подальшого
розроблення методики розслідування вказаної категорії кримінальних правопорушень.
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В статье проанализированы научные подходы к определению предмета преступного посягательства как специфического структурного элемента криминалистической характеристики. Раскрыто
практическое значение исследования денег как предмета преступного посягательства и законодательные изменения, которые влияют на применение специальной терминологии при расследовании
данного вида уголовных преступлений. Выделено понятие «энергетические ресурсы».
Ключевые слова: завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением,
энергетика, предмет преступного посягательства, деньги, энергоресурсы.

In article scientific approaches to definition of a subject of criminal encroachment as specific structural
element of criminalistic characteristic are analysed. Disclosed the practical value of a research of money as
subject of criminal encroachment and legislative changes which influence application of special terminology
at investigation of criminal offenses of this type. Are allocated the concept "energy resources".
Key words: taking by property by abuse of official position, power engineering specialist, subject of criminal
encroachment, money, energy resources.
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Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру
Міністерства внутрішніх справ України

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ
КОМПЛЕКСНОГО ЕКСПЕРТНОКРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
У статті проаналізовано методи експертних досліджень транспортних засобів та документів,
що їх супроводжують. Всебічний аналіз криміналістичної інформації в процесі комплексного дослідження дає змогу одержувати більш повні й достовірні висновки. Сформульовано висновки та пропозиції щодо законодавчої та методологічної підтримки цього виду досліджень.
Ключові слова: транспортний засіб, комплексна експертиза, методика криміналістичного
дослідження, судова експертиза.

Постановка проблеми. Аналіз загальних теоретичних положень комплексного
експертно-криміналістичного
дослідження транспортних засобів, зокрема й методів
його проведення, дав змогу виявити потребу
в систематизації та розробленні єдиної методики, оскільки автотранспортний засіб та
його супровідні документи фактично становлять єдине ціле та подаються на дослідження
разом. Вказані обставини вимагають від експерта-криміналіста володіння комплексними спеціалізованими знаннями та методиками у сфері досліджень транспортних засобів
та обліково-реєстраційних документів, які,
безумовно, викликають тенденцію до формування методів саме комплексного експертнокриміналістичного дослідження транспортних засобів.
Результати дослідження. В юридичній літературі загальні теоретичні положення експертної методики опрацьовували
Т.В. Аверьянова, А.І. Вінберг, Р.С. Бєлкін,
Н.П. Майліс, Н.Г. Малаховська, О.Р. Росинська, М.Я. Сегай, Е.Б. Сімакова-Єфремян,
О.Р. Шляхов, М.Г. Щербаковський та інші
науковці. Ними запропоновано додержуватися єдиних підходів до формування структури методики експертного дослідження.
Більшість криміналістів у структурі методики виділяють такі обов’язкові складники: предмет дослідження; завдання, що
мають бути вирішені; орієнтовний перелік
вирішуваних питань; об’єкти дослідження;
суб’єкт(ти) дослідження; методи, які застосовуються для вирішення завдань; викладення алгоритму послідовних дій експерта (експертів) за етапами (стадіями) експертного
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дослідження; експертна оцінка отриманих
результатів і формулювання висновків.
Зокрема, комплексне дослідження транспортних засобів, яке проводиться як у
рамках кримінального провадження, так і
під час проведення реєстраційних процедур
транспортних засобів, нині не має достатніх
законодавчо закріплених правових підстав і
затвердженої методики проведення такого
виду експертизи.
Метою статті є всебічний розгляд методів
проведення комплексної експертизи транспортних засобів у рамках кримінальних
проваджень, а також поза межами судочинства під час проведення реєстраційних
процедур, ціллю яких є попередження правопорушень щодо незаконного заволодіння
транспортними засобами. Проведення експертних досліджень транспортних засобів
та документів, що їх супроводжують, під час
проведення реєстраційних процедур мають
превентивний характер, але не підкріплено
достатнім правовим та методологічним підґрунтям, що призводить до великої кількості непорозумінь, скарг з боку громадян і
потребує окремого вивчення.
Виклад основного матеріалу. Аналіз
криміналістичної літератури дав змогу серед
критеріїв, яким мають відповідати методи
експертних досліджень, виділити: законність
та етичність; наукову обґрунтованість; безпеку та ефективність; перевірюваність; мінімальний ступінь їх впливу на об’єкти дослідження.
Крім того, серед методів експертних
досліджень перевага надається таким мето© В. Сезонов, 2019
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дам і засобам, які не псують або істотно
не змінюють речові докази. Тобто експерти мають надавати перевагу неруйнівним
методам.
Неруйнівними є ті методи, які жодним
чином не впливають на об’єкт і не вимагають
для своєї реалізації підготовки різних видів
проб (пробопідготовки). Залежно від ознаки
збереженості об’єкта експертного дослідження виділяють чотири групи методів, а саме:
– методи, які жодним чином не впливають на об’єкт і не потребують для реалізації
пробопідготовки;
– методи, які не руйнують об’єкт, але
змінюють його склад, структуру чи окремі
якості;
– методи, які не руйнують зразок, але
потребують для його виготовлення руйнування чи зміни об’єкта;
– методи, які повністю чи частково руйнують зразок чи об’єкт дослідження.
Слід зазначити, що на вибір методів,
зокрема й методів комплексного експертнокриміналістичного дослідження транспортних засобів, впливають певні фактори, а саме:
– норми чинного законодавства у сфері
порядку здійснення судочинства (кримінального, цивільного, адміністративного);
– знання та навички суб’єкта, який застосовує метод;
– матеріально-технічна база;
– умови дослідження;
– завдання дослідження;
– специфіка об’єкта дослідження.
Окремі експертні методи комплексного
експертно-криміналістичного дослідження
транспортних засобів можна розглядати як
спеціальні методи. Так, у юридичній літературі під спеціальними методами експертних
досліджень розуміють методи, що розробляються чи пристосовуються для дослідження конкретних об’єктів [1, с. 249]. До таких
методів відносяться фізичні, хімічні та інші
методи досліджень із використанням спеціальних приладів.
Водночас, як правильно вказує Н.П. Майліс, для того щоб надати об’єктивний, повний
та достовірний висновок, експерт має застосовувати методи, які розроблені з урахуванням специфіки досліджуваних об’єктів
[2, с. 39]. При цьому має надаватися перевага неруйнівним методам. Наприклад, до них
відносяться: магнітооптичний метод, метод
магнітної дефектоскопії, метод мікроштрихів, крапельний метод.
Розглядаючи методи комплексного експертно-криміналістичного
дослідження
транспортних засобів, відзначимо, що вони
тісно пов’язані з дослідженням матеріальних
слідів. Тому ми погоджуємося з Е.Б. Сіма-

ковою-Єфремян, яка звертає увагу на те,
що судова трасологія займає провідне місце
під час розроблення методик комплексного
дослідження матеріальних слідів-відображень [3, с. 227]. Проводячи дослідження,
експерти в оцінюванні виявлених ознак та
властивостей використовують прийоми та
методи, які засновані на здобутках теорії
криміналістичної ідентифікації, діагностики, ситуалогії, криміналістичних учень про
сліди, механізм слідоутворення, причиннонаслідкові зв’язки. Саме тому методи трасології використовуються для дослідження
слідів-відображень технічних засобів, що
призначені для виготовлення документів,
встановлення способу та часу виготовлення
об’єктів.
Н.П. Майліс також звернула увагу на
те, що методи трасології використовуються
у техніко-криміналістичному дослідженні
документів. Крім того, у проведенні досліджень документів використовуються також
методи виявлення модифікацій цифрового
зображення фактів редагування документів,
які були ретельно досліджені Р.Р. Шаріповим [4, с. 18].
Нагадаємо, що технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів
документів, експертизу друкарських форм
та експертизу матеріалів документів. Головними завданнями технічної експертизи
реквізитів документів є встановлення фактів і способів внесення змін до документів
та виявлення їх первинного змісту; установлення цілого за частинами документа; установлення документа, виготовленого шляхом
монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки.
Зазначимо, що на документах, які супроводжують транспортні засоби, часто присутні голограми. У зв’язку з цим експертами
використовуються: метод оптичного аналогового кодування-декодування прихованих
зображень; метод швидкого перетворення
Фур’є, що дає змогу проводити просторовочастотний аналіз та селективну фільтрацію
зображень.
З метою дослідження вказаних документів застосовуються також методи низько- та
високочастотної фільтрації, метод посилення краю за Лапласом та інші методи фільтрації. Слід підкреслити, що одночасно можуть
також застосовуватися методи сумування
кількох зображень. Крім того, під час проведення експертних досліджень документів використовуються методи мікроскопії,
люмінесцентного аналізу, дослідження за
допомогою електронно-оптичних перетворювачів і телевізійної техніки, методи спектрального аналізу, вологого копіювання,
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адсорбціонно-люмінесцентний метод, методи судово-дослідницької фотографії. Наприклад, мікроскопічні методи застосовуються
для вирішення таких експертних завдань, як
дослідження структури паперу документів;
вивчення взаємодії матеріалів штрихів, барвників та паперу.
Люмінесцентні методи – це люмінесцентний аналіз та адсорбціонно-люмінесцентний
метод. Люмінесцентний аналіз застосовується для виявлення невидимих та маловидимих текстів, виявлення слідів впливу хімічних реагентів, установлення послідовності
виконання реквізитів документів і способу
нанесення відбитків печаток (штампів) документів. В основі методу лежить здатність
атомів речовин випускати кванти світла під
час переходу їх зі збудженого стану у стаціонарний. Люмінесцентний аналіз є найбільш
ефективним у поєднанні зі спектральними
методами, якими визначаються якісні й кількісні складники речовини.
Своєю чергою емісійний спектральний
аналіз використовують для визначення елементного складу барвників, клею, паперу.
Отриманий спектр порівнюють з еталонними спектрами і за результатами порівняння роблять висновок про якісний і кількісний склад матеріалу документа. Цей метод
дає змогу диференціювати зразки паперу,
близькі за складом, але виготовлені різними
виробниками [6].
За результатами досліджень, проведених
В.О. Ляпічевим і Н.М. Шведовою, найбільш
ефективною зоною під час техніко-криміналістичного дослідження документів є інфрачервона частина спектра в інтервалі чітко
визначених довжин хвиль. Саме в цій зоні
вдається диференціювати матеріали, прозорі
для інфрачервоних променів (чорнило авторучок, кольорова туш, фломастери). У результаті такого дослідження вдається встановити
дописки, виявити сліди попередньої підготовки у разі технічної підробки підписів [7, с. 20].
Під час дослідження документів використовують рентгенівські методи, до яких відносяться рентгеноструктурний та рентгеноспектральний аналізи. За допомогою першого
методу, що ґрунтується на явищі дифракції
рентгенівських променів у проходженні їх
крізь кристалічну речовину, встановлюють
фазовий склад різних кристалічних сумішей.
Такий метод дає змогу встановити склад та
структуру фарби, паперу. Рентгеноспектральний аналіз, своєю чергою, полягає в
реєстрації рентгенівського випромінювання
елементів, що входять до складу досліджуваного об’єкта (фарби, паперу тощо) [6, с. 42].
Під час досліджень документів можуть
також використовуватися методи вологого
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копіювання, які засновані на фізичному явищі переносу речовини в результаті адсорбції,
адгезії чи дифузії на новий носій, зволожений
розчинником. Такі методи використовують
для виявлення залитих, замазаних, закреслених текстів, встановлення дописки, визначення послідовності виконання пересічних
штрихів за двома напрямками залежно від
властивостей речовин, що утворюють реквізити документів [8, с. 50].
Під час техніко-криміналістичного дослідження документів застосовуються також
методи фотографії (макро- і мікрофільмування, фотографування в невидимій зоні
спектра, фотографування картини люмінесценції). Так, макрофотографія застосовується
для виявлення ознак зміни первісного змісту
документів (підчищення, дописки, монтажу
реквізитів). Сутність методу мікрофотографії
полягає у фотографуванні об’єктів з безпосереднім збільшенням за допомогою мікроскопа й отримання зображення дрібних деталей об’єкта, недоступних неозброєному оку.
Мікрофотографія дає можливість фіксувати,
порівнювати дрібні деталі об’єктів (фрагменти відбитків печаток, штампів) [8, с. 36].
Крім окреслених вище методів дослідницької фотографії, може застосовуватись
також фотозйомка у м’яких рентгенівських
променях і в y-променях. Фотографування
в рентгенівських променях використовують
для дослідження встановлення дописок,
диференціації матеріалів. Така зйомка заснована на виборчій проникаючій (через різні
матеріали документів) здатності променів.
Як джерела цих променів використовують
штучні радіоактивні ізотопи [7, с. 22]. Досліджуваний метод має високу ефективність під
час виявлення маловидимих текстів.
У техніко-криміналістичному дослідженні документів знаходять своє застосування
також методи хроматографії та електрофорезу. Так, хроматографічні методи використовують для дослідження барвників й інших
речовин, що входять до складу чорнил, паст
кулькових ручок, фарб для малювання й
поліграфічних фарб, паперу та інших матеріалів документів. Електрофорез застосовують
для вивчення барвників, які входять до складу водорозчинних матеріалів письма. Дослідження барвників ґрунтується на тому, що
під дією зовнішнього електричного струму
іони барвників пересуваються з різною рухливістю залежно від складу матеріалів письма, і це дає можливість розділити їх, а потім
проаналізувати іншими методами [9, с. 54].
Зважаючи на те, що документи являють
собою багатокомпонентні суміші, для їх техніко-криміналістичного дослідження використовують також хімічні методи аналізу.
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Такі методи застосовуються для поділу багатокомпонентних сумішей, виділення компонента із суміші, підвищення концентрації
аналізованого компонента, визначення якісного та кількісного складів компонентів та
їх сумішей. До хімічних методів дослідження документів належать: методи екстракції,
методи виділення та концентрування осадом,
методи дистиляції, метод аналізу на основі
нагрівання речовини, методи якісних та кількісних аналітичних реакцій [6, с. 52]. Варто
наголосити, що значна частина розглядуваних методів є руйнуючими.
У дослідженні транспортних засобів, а
саме нашарувань на агрегатах і вузлах транспортного засобу, також використовуються трасологічні методи. Так, у проведенні
дослідження здійснюється виявлення, аналіз
і оцінка слідів та ушкоджень на металевих
частинах кузова. У практиці комплексного
дослідження транспортних засобів напрацьовані та набули широкого застосування
такі методи дослідження:
1) травлення поверхні, на якій розташовано клеймо номера двигуна чи кузова, спеціальними розчинами (хімічне та електрохімічне травлення);
2) магнітопорошкова дефектоскопія, а
також магнітна суспензія [10].
Зауважимо, що методи першої групи є
більш простими та ефективними. Наприклад, до таких методів належить метод хімічного травлення поверхні металу (маркувальної панелі, ділянки рами кузова). Однак
застосування такого методу супроводжується руйнуванням покриття і поверхневого
шару агрегатів.
Серед неруйнівних методів вбачається за
доцільне виділити технічну діагностику блоків керування транспортними засобами та
використання інформаційних (виробничих)
баз даних виробників автомобілів. При цьому спочатку проводиться пошук маркувань
тих елементів комплектації, які зафіксовані
в базі даних виробників транспортних засобів, а після цього – дослідження табличок
із вищевказаними маркуваннями (маркувальних табличок) на предмет їх відповідності технології виробництва і дослідження
елементів комплектації, де встановлені маркувальні таблички, на предмет заміни або
демонтажу.
Варто наголосити, що пошук нових науково-технічних засобів виявлення факту зміни
початкового змісту знищених клейм триває. За
таких умов дослідники відзначають, що останнім часом набувають поширення такі неруйнуючі методи дослідження, як магнітооптичний та метод вихрових струмів. Серед переваг
магнітооптичного методу відзначають швидке

виявлення слідів зміни клейма без руйнування
лакофарбового покриття та поверхні деталі.
Метод вихрових струмів також дає змогу виявити зміни у структурі металевої деталі без її
руйнування, такі як: зварні шви, сліди наклепу,
фрезерування тощо [10].
Необхідно наголосити на тому, що проведення комплексного експертно-криміналістичного дослідження транспортних засобів вимагає застосування низки методів, які
є засобом вирішення складних експертних
завдань. Водночас розвиток науки і техніки
викликає постійне вдосконалення наявних
і розроблення нових методів проведення
комплексного експертно-криміналістичного
дослідження транспортних засобів. Доцільно зауважити, що тривають роботи з подальшого впровадження у практичну діяльність
спеціалізованих програм та засобів для ідентифікації агрегатів і вузлів, дослідження
супровідних документів.
Перспективними напрямами розвитку
комплексного експертно-криміналістичного
дослідження транспортних засобів є створення автоматизованих баз даних об’єктів,
які спрямовуються на дослідження; виконання розрахунків за заданими формулами
та алгоритмами, оскільки аналіз речових
доказів потребує громіздких математичних розрахунків; подальша автоматизація
процесу підготовки експертного висновку,
оскільки дослідження має комплексний
багатооб’єктний характер. Слід підкреслити,
що автоматизовані бази даних мають забезпечувати не тільки накопичення інформації,
а й контроль та аналіз даних, що надходять до
банку даних, належне сполучення між центральними та регіональними базами даних і
також забезпечення інформаційної безпеки
від можливих загроз.
Результати проведеного дослідження та
аналіз криміналістичної літератури дають
нам змогу визначити такі тенденції розвитку
комплексного експертно-криміналістичного
дослідження транспортних засобів:
а) розширення кола методів під впливом
інтеграції знань, ускладнення експертних
методів з розвитком науково-технічного прогресу;
б) комплексування методів;
в) заміна старих методів новими;
г) пріоритетний розвиток неруйнівних
методів дослідження;
ґ) автоматизація процесів застосування
експертних методів.
Висновки
Підсумовуючи викладене, слід зазначити,
що у проведенні комплексного експертно-криміналістичного дослідження транспортних
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засобів використовуються логічні та емпіричні
методи. Методи аналізу, синтезу, порівняння,
гіпотези, екстраполяції відносяться до логічних методів. Логічні методи забезпечують
обґрунтованість, правильність та несуперечливість висновків дослідження. До складу емпіричних методів входять спостереження, описання, вимірювання, порівняння, експеримент,
моделювання, математичні методи, інші.
Провідне місце під час розроблення методики комплексного експертного дослідження
транспортних засобів займає трасологія. Проводячи вказані дослідження, експерти в оцінюванні виявлених ознак і властивостей використовують прийоми та методи, які засновані на
здобутках теорії криміналістичної ідентифікації, діагностики, ситуалогії, криміналістичних
вчень про сліди, механізм слідоутворення, причинно-наслідкові зв’язки тощо.
Таким чином, вважаємо, що подальший
розвиток комплексного експертно-криміналістичного дослідження транспортних засобів буде здійснюватися за такими напрямами:
– розширення кола методів під впливом
інтеграції знань, ускладнення експертних
методів з розвитком науково-технічного прогресу;
– комплексування методів; заміна застарілих методів новими;
– пріоритетний розвиток неруйнівних
методів дослідження;
– автоматизація процесів застосування
експертних методів.
Список використаних джерел:
1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза.
Курс общей теории. Москва : Норма, 2009. 480 с.
2. Майлис Н.П. Введение в судебную
экспертизу : учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальности 02.11.00 «Юриспруденция». Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и
право, 2004. 112 с.
3. Сімакова-Єфремян Е.Б. Теоретико-правові та методологічні засади комплексних судовоекспертних досліджень : дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2017.
516 с.
4. Шарипов Р.Р. Експертиза подлинности
документов на основе компьютерных методов
обработки информации : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09.
Москва, 2011. 24 с.
5. Кушнір Г.А. Судова експертиза транспортних засобів та документів, що їх супроводжують. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України.
2014. Вип. 197. Ч. 3. С. 270–274.
6. Воробей О.В., Мельников І.М., Волошин О.Г.
Техніко-криміналістичне дослідження документів :
навчально-методичний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 304 с.
7. Технико-криминалистическая экспертиза
документов : учебник / под ред. В.Е. Ляпичева,
Н.Н. Шведовой. Волгоград : ВА МВД России,
2005. 268 с.
8. Скрипченко А.В., Коровкин Д.С. Технико-криминалистическая экспертиза
документов : учебник. Санкт-Петербург : Санкт-Петерб.
ун-т МВД России, 2014. Ч. I. 223 с.
9. Техніко-криміналістичне
дослідження
документів : навчальний посібник / авт. кол.:
О.В. Воробей, А.В. Кофанов. Київ : Нац. акад.
внутр. справ, 2011. 312 с.
10. Старушкевич А.В. Можливості використання комплексного дослідження транспортних
засобів при розслідуванні незаконного заволодіння такими засобами. Актуальні дослідження правової та історичної науки. Вип. 2. URL:
http://www.lex-line.com.ua/?language=ua&go=full_
article&id=1129 (дата звернення: 13.03.2019).

В статье проанализированы методы экспертных исследований транспортных средств и сопроводительных документов. Всесторонний анализ криминалистической информации в процессе комплексного исследования позволяет получать более полные и достоверные выводы. В статье сформулированы выводы и предложения по усовершенствованию законодательной и методологической
основы данного вида исследований.
Ключевые слова: транспортное средство, комплексная экспертиза, методика криминалистического
исследования, судебная экспертиза.

The article analyzes the methods of expert studies of vehicles, and accompanying documents. A comprehensive analysis of forensic information in the process of a comprehensive study allows obtain more complete
and reliable conclusions. The article formulates conclusions and proposals on legislative and methodological
support for this type of research.
Key words: vehicle, comprehensive examination, forensic investigation methodology, forensic examination.
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СПЛАТА ЩОРІЧНИХ ВНЕСКІВ
НА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ ОБОВ’ЯЗОК АДВОКАТА:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті досліджується обов’язок адвоката сплачувати щорічні внески на фінансування адвокатського самоврядування за чинним законодавством і в контексті його потенційних змін. Аналізуються
розмір та порядок здійснення платежів, причини ігнорування адвокатами таких вимог, підстави та
умови притягнення їх до дисциплінарної відповідальності за це, проблемні аспекти віднесення цього
правопорушення до проступків та конкретні види стягнень, що застосовуються у даних випадках.
Ключові слова: адвокат, внески, обов’язок, органи адвокатського самоврядування, фінансування.

Постановка проблеми. У світлі жвавих
обговорень внесеного 6 вересня 2018 року
до Верховної Ради України Президентом
України як невідкладного проекту Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» [1] № 9055 не можуть залишатися осторонь цього процесу та бути байдужими до майбутнього адвокатури України
і представники наукової спільноти. Тому
кожен додатковий аналіз його змісту з метою
визначення переваг та недоліків нововведень, прогнозування ризиків та загроз для
адвокатів після їх запровадження суттєво
допоможе вдосконалити окремі з них та в
цілому покращити регулювання адвокатської діяльності. Тим паче, що актуалізує
доцільність порушення даного питання і те,
що нещодавно Національна асоціація адвокатів України (далі – НААУ) черговий раз
виступила проти законопроекту та надіслала
Голові Верховної Ради та кожному народному депутату Резолюцію З’їзду адвокатів
України 2019 року щодо неприпустимості
його прийняття у запропонованій редакції,
наполягаючи на його поверненні на доопрацювання до суб’єкта законодавчої ініціативи.
Зокрема, делегованими на з’їзд адвокатами
на підтвердження своєї позиції наводилися
такі аргументи, як суперечності між різними
статтями даного акта, наявність термінологічної невизначеності, оціночних суджень,
особливо в частині регулювання доступу до
професії та дисциплінарної відповідальності
адвокатів, розподілу адвокатських внесків у
системі адвокатського самоврядування.
© Л. Малярчук, 2019

Стан дослідження. Варто зауважити, що
тема притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності завжди була резонансною як на практиці, так і на доктринальному
рівні, і не тільки через те, що цей інститут
можна вважати мірилом реального рівня
надання правничої допомоги і дотримання
адвокатами їхніх обов’язків та інших правових приписів. Більше привертали увагу
випадки, коли у руках органів самоврядування такого роду важелі подекуди ставали засобом маніпуляції деякими адвокатами. Досить
згадати тільки про масштаби розголосу та
шквал обурення навколо дисциплінарного
провадження проти А.В. Вишневського, за
наслідками якого він був позбавлений права
на зайняття адвокатською діяльністю за фразу зі свого публічного виступу стосовно того,
що адвокатура перебуває в незадовільному
стані, оскільки аналогічні висловлювання
недопустимі, знижують престиж адвокатури
України та були визнані порушенням правил
адвокатської етики, що підривають її авторитет. Тому фахові спеціалісти, серед яких
С.Я. Фурса, Д.М. Кухнюк, Т.С. Коваленко,
І.В. Головань, Н.М. Бакаянова, М.А. Погорецький, О.Г. Яновська, Н.С. Горбань, не
раз спрямовували у своїх працях зусилля на
виявлення проблемних аспектів порушення
та розгляду дисциплінарних справ із подальшою їх констатацією задля розроблення
противаг та перешкод зловживанню притягненням адвоката до дисциплінарної відповідальності як з боку заявників, які мають
право ініціювати це питання, так і з боку
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членів дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, коли
ухвалюються рішення та застосовуються відповідні санкції.
Мета статті. Але одним із найбільш суперечливих питань цієї сфери правовідносин
натепер лишається можливість покарання
адвокатів за несплату щорічних внесків
на фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування. Адже чинним
Законом України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» [2] (далі – Закон)
напряму такий обов’язок не визначається, так як і відповідальність за його невиконання, через що дана вимога особами
зі статусом адвоката часто не сприймається, у зв’язку з чим непоодинокими є
випадки ухилення від її виконання. Тому
дослідження підстав та умов віднесення
такого факту до переліку дисциплінарних
проступків, а саме в контексті потенційних змін законодавства про адвокатуру, є
виправданим як у цілях створення матеріальної основи для функціонування органів адвокатського самоврядування, так і з
метою забезпечення дотримання прав та
гарантій адвокатів для здійснення ними
своєї професійної діяльності в межах сприятливого та справедливого правового поля.
Виклад основного матеріалу. Так, сплата щорічного внеску визначається професійним обов’язком кожного адвоката Положенням про внески на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування [3] (далі –
Положення), а ухилення від його виконання
кваліфікаційно-дисциплінарною комісією
адвокатури (далі – КДКА) має розцінюватися як дисциплінарний проступок. У відповідь на це серед адвокатів не раз лунали
заперечення, що ст. 21 Закону безпосередньо цей обов’язок не закріплює, до того ж у
ст. 34 Закону не виокремлено такої підстави
для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Тому пов’язані з цим
питання були винесені на обговорення на
засіданні Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – ВКДКА),
за результатами якого зроблено висновок,
що згідно з п. 6 ч. 4 ст. 55 Закону Рада адвокатів України (далі – РАУ) встановлює
розмір та порядок сплати щорічних внесків
адвокатів, якщо з’їздом адвокатів України
прийнято таке рішення, а за ч. 1 ст. 57 Закону
рішення з’їзду адвокатів України та РАУ є
обов’язковими до виконання всіма адвокатами, аналогічна норма міститься і в ст. 12 Правил адвокатської етики [4] (далі – ПАЕ).
Опосередковано обґрунтувати необхідність
сплати внесків можна і виходячи зі змісту
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ст. 21 Закону щодо того, що під час здійснення адвокатської діяльності адвокат
зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики,
виконувати рішення органів адвокатського
самоврядування та навіть інші обов’язки,
передбачені законодавством і договором про
надання правової допомоги. Більше того, у
ст. 66 ПАЕ зазначається, що за порушення
ПАЕ до адвоката можуть бути застосовані
заходи дисциплінарної відповідальності в
порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, а також рішеннями З’їзду, актами РАУ,
НААУ. Однак це суперечить Конституції
України [5], адже у ст. 92 задекларовано, що
виключно законами України визначаються
засади організації та діяльності адвокатури.
Ця вказівка відображена і в Законі, а саме
в ч. 1 ст. 33 встановлено, що адвоката може
бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом, тому вони не можуть бути прописані у
Положенні, тим паче інші.
На те, що сформульована міра відповідальності у п. п. 2.18, 2.20 Положення грубо
суперечить нормам Закону, вже зверталася увага правниками, які зазначали, що в
ч. 2 ст. 31 та ч. 2 ст. 32 Закону йдеться про
застосування дисциплінарних стягнень у
вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року та позбавлення права на
заняття адвокатською діяльністю виключно
у разі вчинення дисциплінарних проступків,
перелічених у наведених статтях, серед яких
недодержання адвокатом порядку і строків
сплати щорічних внесків немає [6, с. 196].
Більше того, неправомірним видається
також і вжиття відмінних від зазначених у
ст. 35 Закону санкцій та ще й без порушення дисциплінарної справи, наприклад, як це
передбачено п. 2.22. Положення, відповідно до якого наслідком несплати адвокатом
у встановлений строк щорічного внеску на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є перехід відомостей про нього в
стан неактивних та невидимих для користувачів офіційного веб-сайту НААУ, обробка
і підтримка яких адміністратором Єдиного
реєстру адвокатів України (далі – ЄРАУ) не
здійснюється; мотивується це тим, що такі
платежі є джерелом фінансування ведення
ЄРАУ. Крім того, через відсутність даних
в ЄРАУ адвокат не має права брати участь
у діяльності (роботі) органів адвокатського самоврядування та здійснювати захист
у кримінальному процесі, через що унеможливлюється реалізація права на прав-
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ничу допомогу, що через такі обставини є
неприйнятним. Тому послідовною є реакція
судів на непритаманні Закону методи притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності шляхом визнання описаних
механізмів незаконними та протиправними.
Водночас розглянуте нами Положення, яким
досі регламентоване застосування заходів
такого характеру до боржників зі сплати
внесків, не зазнало необхідних змін після
подібних судових рішень, що повинно бути
виправлено.
Також невиправданим є і зроблене у Положенні застереження, що адвокати, право на
заняття адвокатською діяльністю яких було
зупинено, після поновлення такого права сплачують щорічний внесок за рік, в якому таке право поновлено у повному обсязі, а не пропорційно тому часу, протягом якого ними фактично
здійснювалася адвокатська діяльність після
поновлення протягом року. Тобто за наявності
заборони брати участь в адвокатському самоврядуванні адвокат все одно має платити за
його організацію, незважаючи навіть на відсутність гонорарів. Хоча на рівні Закону згідно з
ч. 2 ст. 58, адвокати на період зупинення права
на заняття адвокатською діяльністю повністю звільняються від сплати щорічних внесків.
Однак зазначена позиція законодавця і далі
ігнорується РАУ, оскільки у Рішенні № 291 [7]
наголошується, що адвокат, право на заняття
адвокатською діяльністю якого поновлюється
після 31 січня 2017 року, сплачує щорічний
внесок у розмірі 1 мінімальної місячної заробітної плати (нині – 1 прожитковий мінімум
для працездатних осіб – авт. Л.С.), законодавчо закріпленої на момент сплати, інакше
можна ініціювати питання про дисциплінарну
відповідальність. Якщо взяти для порівняння необхідність виконання адвокатом інших
обов’язків під час зупинення адвокатської
діяльності, то, для прикладу, обов’язок щодо
підвищення кваліфікації у цей час на них не
поширюється взагалі. А вже у разі поновлення
адвокатської діяльності, право на заняття якою
було зупинено на рік і більше, адвокат проходить спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою та у порядку, розробленими
Вищою школою адвокатури НААУ, протягом
шести місяців з моменту поновлення права на
заняття адвокатською діяльністю [8].
У невигідному становищі опиняються й
особи, які склали присягу адвоката України
та отримали свідоцтво про право на зайняття
адвокатською діяльністю, оскільки теж сплачують щорічний внесок у повному розмірі,
незалежно від того, в якому місяці поточного
року таке свідоцтво отримано, хоча зновутаки можна було б виходити з принципу пропорційності, тобто обліковувати лише дійсну

кількість місяців з моменту набуття статусу
адвоката.
У будь-якому разі притягнення адвоката
до дисциплінарної відповідальності не звільняє його від обов’язку сплатити внесок. До
того ж, виходячи з аналізу дисциплінарної
практики ВКДКА та КДКА регіонів, видається, що більшість дисциплінарних проваджень припинялися після здійснення оплати,
адже відпала підстава розгляду таких справ.
А якщо все ж таки адвокат цього зробити не
встиг до застосування до нього стягнення у
вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю або під час оскарження
такого рішення, то перерахування коштів
після цього ніяк не прискорить поновлення
права на заняття адвокатською діяльністю,
адже відсутній механізм дострокового зняття санкцій, що у даному разі було б доцільним. Враховуючи те, що за ст. 32 ПАЕ договір
про надання правової допомоги, укладений
адвокатом із клієнтом та/або особою, яка
уклала договір в інтересах клієнта, припиняється у разі зупинення права на зайняття
адвокатською діяльністю, то, можливо, необхідно, як вже пропонувалося Д.В. Кухнюком
[6, с. 196-197], просто відмовитись від такого
виду стягнення.
Удосконалення законодавчої бази буде
неефективним без використання теоретичних напрацювань, зроблених на основі
вивчення практичних матеріалів, тому варто
звернутися до згаданого на початку проекту
№ 9055, щоб зрозуміти, чи були проаналізовані нюанси предметом вивчення законодавцем під час його розробки та чи підлягатиме
зміні нормативне регулювання дисциплінарної відповідальності адвокатів у цьому ключі.
Отже, цим законопроектом планується
у ст. 21 до професійних обов’язків віднести
необхідність сплачувати щорічні внески на
фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування у розмірі та строки,
встановлені з’їздом адвокатів України відповідно до затвердженого з’їздом адвокатів
України бюджету. Також у ст. 39 підстави
для притягнення адвоката до дисциплінарної
відповідальності поповнюються несплатою
щорічного внеску адвокатів на фінансування
діяльності органів адвокатського самоврядування, що підсилюється ще такими окремо
наведеними проступками, як невиконання
або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, яке завдало шкоди клієнту, та
невиконання рішень органів адвокатського
самоврядування, якщо вони є обов’язковими
для адвоката. Тобто за такої правової регламентації сумнівів щодо існування цього
обов’язку та необхідності його дотримання
бути вже не може, як і стосовно того, чи буде
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ухилення від його виконання свідчити про
протиправну поведінку адвоката.
Більше того, пропонується розширити і
сам список видів дисциплінарних стягнень і,
поряд зі звичними попередженням, зупиненням права на здійснення адвокатської діяльності на строк від одного місяця до одного
року; припиненням права на здійснення
адвокатської діяльності з включенням відомостей про це до ЄРАУ для адвокатів України, а для іноземних адвокатів – виключення
з ЄРАУ на строк від одного місяця до одного
року; виключенням із ЄРАУ (із зазначенням
про це в реєстрі) із позбавленням права на
повторне включення до нього на строк до
двох років, ввести такі, як догана; грошове
стягнення у розмірі до трьох прожиткових
мінімумів для працездатних осіб, а також
зупинення права на здійснення представництва та захисту клієнтів у суді на строк від
одного до шести місяців. У свою чергу, грошове стягнення передбачається застосовувати виключно за несплату щорічного внеску
адвокатів на фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування, сума якого сплачуватиметься адвокатом на рахунок
відповідної регіональної палати адвокатів не
пізніше 30 календарних днів із дня ухвалення рішення у дисциплінарній справі. Порядок розподілу коштів, отриманих як грошове стягнення у порядку дисциплінарного
провадження, визначається конференцією
адвокатів регіону. Мабуть, запровадження
штрафних санкцій до адвоката було однією
із найбільш дискусійних пропозицій (є прихильники та противники таких мір), але що
стосується наслідків за несплату щорічних
внесків, то в даному випадку вони оптимальніші і вигідніші для адвоката, адже не
перешкоджатимуть здійсненню його діяльності, бо виправлення ситуації , що склалася, залежатиме від його волі та фінансової
спроможності. Проте законодавцем оцінюються ризики їхньої дієвості, і через сумніви у потенційній можливості стимулювати
адвоката до сплати внесків у такий спосіб
допускається накладення на адвоката дисциплінарного стягнення й у вигляді зупинення
права на здійснення адвокатської діяльності, але виключно після застосування за таку
несплату іншого дисциплінарного стягнення.
Слушною новелою буде чітке визначення у ст. 41 кола суб’єктів звернення зі
скаргою щодо поведінки адвоката, зокрема,
щодо несплати адвокатом щорічного внеску
на фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування таке право буде мати
рада адвокатів регіону.
Розмір щорічних внесків адвокатів на
фінансування діяльності органів адвокатсько-
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го самоврядування встановлюватиме З’їзд
адвокатів України. У ст. 70 Проекту уточнюється, що він однаковий для всіх адвокатів.
Хоча адвокати, адвокатська діяльність яких
зупинена, звільняються від сплати щорічних
внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на період
зупинення такого права, крім випадку, передбаченого ч. 6 ст. 28 Проекту, а також зупинення
права на здійснення адвокатської діяльності в
якості дисциплінарного стягнення.
Такі винятки зроблені у ст. 28 Проекту
для адвокатів, які працюватимуть за трудовим договором (контрактом) з особою, яка
не є адвокатським бюро або адвокатським
об’єднанням: вони мають сплачувати 50 % від
щорічного внеску адвокатів на фінансування
діяльності органів адвокатського самоврядування і навіть матимуть право брати участь у
конференціях адвокатів та бути обраним як
делегат з’їзду адвокатів. На відміну від адвокатів, які працюватимуть в органі державної
влади, іншому державному органі або в органі
місцевого самоврядування, адже останні звільняються від сплати щорічного внеску взагалі.
Проте певний дисонанс вбачається у
таких положеннях Проекту. По-перше, адвокату, що здійснює адвокатську діяльність,
забороняється суміщати її з роботою за трудовим договором (контрактом), за винятком
наукової, викладацької чи творчої діяльності. Більше того, адвокат, що уклав трудовий
договір (контракт) з особою, яка не є адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням,
не має права здійснювати адвокатську діяльність та зобов’язаний зупинити її. Тоді як
за ч. 5 цієї ж норми адвокат, який працює за
трудовим договором (контрактом) з особою,
яка не є адвокатським бюро або адвокатським
об’єднанням, зберігає статус адвоката і має
право представляти свого роботодавця в суді.
При цьому ст. 37 вводиться ще одна обставина для накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді припинення права
на здійснення адвокатської діяльності – здійснення адвокатом адвокатської діяльності в
період зупинення права на здійснення адвокатської діяльності. З огляду на це, наведені
положення потребують доопрацювання.
Загалом же, щорічні внески адвокатів на
фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування тепер будуть сплачуватися адвокатами не пізніше 1 березня
кожного року на рахунок відповідної регіональної палати адвокатів. 30 % надходжень
перераховуються відповідною регіональною палатою адвокатів на рахунок НААУ у
строки, встановлені РАУ, для забезпечення
діяльності національних органів адвокатського самоврядування; 70 % надходжень
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залишаються на рахунку відповідної регіональної палати адвокатів для забезпечення
діяльності регіональних органів адвокатського самоврядування, коли сьогодні платник сам має вносити гроші двома платежами
до 31 січня на банківські рахунки окремо
кожного з органів адвокатського самоврядування, тому ці нові підходи і викликали нерозуміння в учасників з’їзду адвокатів України,
що було викладено у Резолюції.
Висновки
Таким чином, необхідність сплати щорічних внесків задекларована безапеляційно у
Проекті, логічно простежується відповідальність за їх несплату, що оцінюється позитивно. Так само сприймаються і внесення
альтернативних варіантів покарання адвокатів за порушення цих імперативних правил,
серед яких є більш лояльні (грошове стягнення) та радикальніші (зупинення права на
здійснення адвокатської діяльності). Тому
такі негативні наслідки будуть стримуючим
фактором для ігнорування адвокатами законодавчих приписів і стимулювати сумлінно
їх виконувати, передусім це важливо для
забезпечення належного здійснення захисту, представництва та надання інших видів
правової допомоги на професійній основі.
Тим не менш реформування адвокатури має
бути комплексним, і корективи одного інституту повинні відбуватися в межах правового
поля іншого, в цілому бути взаємоузгодженими, послідовними та зваженими. Тим паче
це стосується й удосконалення актів органів
адвокатського самоврядування, що приймаються на виконання Закону, і, відповідно,
мають деталізувати його норми, більш суттєво врегульовувати визначені в ньому правовідносини, розкривати, конкретизувати
і доповнювати його суть, а не по-іншому їх
визначати. Тому проаналізоване нами Поло-

ження має бути приведене у відповідність
до Закону з урахуванням вищевказаного, а у
разі прийняття законопроекту № 9055 – підлягати перегляду з огляду на запропоновані
зміни.
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В статье исследуется обязанность адвоката платить ежегодные взносы на финансирование
адвокатского самоуправления по действующему законодательству и в контексте его потенциальных изменений. Анализируются размер и порядок осуществления платежей, причины игнорирования
адвокатами таких требований, основания и условия привлечения их к дисциплинарной ответственности за это, проблемные аспекты отнесения этого правонарушения к проступкам и конкретные
виды взысканий, применяемые в таких случаях.
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The article examines the duty of an advocate to pay annual contributions to the financing of lawyer's
self-government in accordance with the current legislation and in the context of its potential changes. The size
and procedure for making such payments, the reasons for ignoring these claims by attorneys, the grounds and
conditions for bringing them to disciplinary responsibility for it, the problem aspects of assigning this offense
to misconduct and the specific types of penalties that applicable in these cases are analyzed.
Key words: advocate, contributions, compulsory, lawyer's self-government bodies, financing.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО
ТРИБУНАЛА ПО МОРСКОМУ ПРАВУ
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В статье рассматривается судебная практика Международного трибунала по морскому праву в спорах между государствами согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Данная
статья представляет собой практический анализ судебной практики Трибунала как одного из
международных судебных органов, который в силу ратификации Украиной Конвенции ООН по морскому праву 1982 года может, подобно Европейскому суду по правам человека, рассматривать случаи
с участием Украины и принимать обязательные для неё решения, поэтому считаем целесообразным
и в дальнейшем рассматривать практику применения положений Конвенции указанным органом
международной судебной юстиции.
Ключевые слова: Международный трибунал ООН по морскому праву, Конвенция ООН по
морскому праву.

Данная статья является продолжением
рассмотрения судебной практики Международного трибунала ООН по морскому праву
(далее – Трибунал) в делах об освобождении судов и членов экипажа, задержанных/
арестованных прибрежным государством за
нарушение установленных правил использования исключительной экономической зоны.
Две предыдущие статьи, посвященные анализу судебной практики Трибунала, были
также опубликованы в данном юридическом
журнале в № 4 и № 11 за 2017 год.
Судебное дело, которое будет рассмотрено в данной статье, было инициировано
Японией в июле 2007 года против Российской Федерации (далее – РФ) с целью освобождения судна TOMIMARU, задержанного властями РФ 02.11.2006 в Беринговом
море. Причинной данного задержания стало
выявление властями РФ превышения разрешенной квоты на вылов рыбы согласно
выданной лицензии.
После задержания судно было конвоировано в порт Петропавловск-Камчатский
(РФ), после чего было открыто уголовное
дело против капитана судна и административное дело против собственника судна (резидента Японии) за нарушение суверенных
прав РФ на разведку, эксплуатацию, сохранение живых ресурсов и управление ими в
исключительной экономической зоне.
Основным аргументом Японии в заявлении, поданном в Трибунал, было отсутствие
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установленного разумного залога или другого финансового обеспечения для освобождения судна со стороны прибрежного государства – РФ.
Правовая основа взаимодействия двух
государств в разрешении спора по делу судна TOMIMARU находилась в содержании
статей 73, 292 Конвенции ООН по морскому
праву 1982 года (далее – Конвенции). Ключевое правило, выработанное Трибуналом, к
выполнению которого он стремится, разрешая спор на основании двух вышеуказанных
статей,
сформулировано
следующим
образом: статьи 73, 292 Конвенции определяют два интереса – интерес прибрежного
государства в принятии соответствующих
мер, которые могут быть необходимы для
обеспечения соблюдения законом и иных
нормативных актов, принятых им, с одной
стороны, и интересов государства флага в
обеспечении быстрого освобождения судна
и его экипажа, против размещения разумного залога или другого обеспечения и, как
следствие, защита интересов государства
флага и других лиц, пострадавших от задержания судна и его экипажа [4, с. 21]. Иными
словами, прибрежное государство должно
получить достаточную и разумную сумму
удовлетворения своих финансовых требований, которые предусмотрены внутренним
правом за нарушение правил использования исключительной экономической зоны,
в свою очередь государство флага через соб© К. Искров, 2019
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ственника судна должно получить без промедления судно и экипаж для продолжения
выполнения запланированной работы. Это
правило называется «правилом справедливого баланса» в интересах между двумя государствами. Если одно из государств не может
воспользоваться своим правом, для реализации предусмотренного Конвенцией интереса
это означает, что обозначенные нормы Конвенции не имеют какого-либо практического
значения.
Проблема соблюдения баланса интересов сторон стала ключевой в деле судна
TOMIMARU, поэтому мы и взялись рассмотреть и проанализировать данное дело в
настоящей статье.
Заявление Японии в Трибунал было
подано спустя восемь месяцев с момента
задержания судна. Всё указанное время, до
подачи заявления, Япония через своих представителей в РФ, а также через дипломатические каналы пыталась добиться освобождения судна через рассмотрение вопроса о
предоставлении суммы разумного финансового обеспечения.
За это время административное дело
против собственника судна TOMIMARU
было рассмотрено всеми звеньями судебных
инстанций РФ, в результате решение суда, в
котором в том числе был решен вопрос конфискации судна, оставлено в силе.
В заявлении Японии утверждалось, что
подлежит применению практика Трибунала
в деле судна JUNO TRADER, где Трибунал
отклонил аргументы о том, что если внутри страны уже принято судебное решение о
конфискации судна, то это исключает право
государства флага судна обратиться в Трибунал для его освобождения согласно ст. 73,
292 Конвенции [4, с. 19]. Однако в том деле
было одно существенное обстоятельство:
выполнение решения о конфискации судна
было приостановлено прибрежным государством.
Впервые вопрос права Трибунала рассматривать дело об освобождении судна,
конфискованного по решению суда прибрежного государства, был поднят в деле
судна GRAND PRINCE по заявлению государства Белиз (государство флага) к государству Франция (прибрежное государство)
[4, с. 4-7]. В данном деле Франция в своем
письменном ответе на заявления государства Белиз об освобождении судна против
определения суммы разумной финансовой
гарантии высказалась о недопустимости
таких требований, поскольку «судьба» судна
уже решена через его конфискацию. К сожалению, в 2001 году Трибунал не рассмотрел
данное дело по сути поданного заявления

и отказал государству Белиз на основании
отсутствия юрисдикции Трибунала согласно ст. 292 Конвенции, поскольку на момент
подачи заявления в Трибунал, а также во
время рассмотрении вопроса о юрисдикции
Трибунала срок действия свидетельства
права плавания под государственным флагом истек и государство Белиз не приняло
решения о его продлении, поэтому судно
не имело национальности страны, которая обратилась с заявлением в Трибунал.
Соблюдения данного требования предусмотрено ч. 2 ст. 292 Конвенции, где указано,
что заявление об освобождении может быть
подано только государством флага судна или
от его имени.
Возвращаясь к делу судна TOMIMARU,
хотелось бы остановиться на отдельных обоснованиях РФ против удовлетворения Трибуналом заявления Японии.
Фундаментом правовой позиции РФ был
аргумент конфискации судна по решению
национального суда и фактическое исполнение данного решения, что привело к тому,
что судно перешло в собственность государства РФ, то есть на момент подачи заявления
Японией собственником судна было уже
другое лицо.
В обоснование данного аргумента РФ
полностью поддержало позицию Франции в
деле судна GRAND PRINCE, которая состояла в следующем: «<…> когда внутренняя
юридическая процедура достигла своего
заключения, и в частности, когда был произнесен приговор о конфискации судна, какиелибо возможные процедуры, к которым можно прибегнуть согласно ст. 292 Конвенции,
утрачивают свое значение и существование.
В таком случае заявление о немедленном
освобождении является спорным. С момента, когда национальный суд провозгласил
приговор о конфискации судна как применимой санкции, обращение к процедуре
быстрого освобождения перед Трибуналом
является не только уже невозможным, но
даже немыслимым. В рамках такого разбирательства Трибунал принимает решение
относительно разумности залога, необходимого для распоряжения об освобождении
судна. Это предполагает, во-первых, что в
отношении судна были приняты простые
предварительные
меры
промежуточного характера и, во-вторых, эти меры могут
быть отменены или оставлены в обмен на
гарантию
возможного
принудительного взыскания долгов в пользу государства
или собственника судна. Но конфискация,
объявленная национальным судом в качестве
основного или вторичного взыскания, имеет силу, чтобы авторитетно и окончательно
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передать государству конфискованное имущество. Владелец судна теряет свой титул в
силу судебного решения, и, если он пытается
восстановить свои права на имущество,
доступные ему средства правовой защиты
больше не могут быть использованы в рамках процедуры немедленного освобождения,
поскольку он больше не может рассматриваться как владелец титула на судно».
Кроме того, указывается в правовом обосновании РФ, «мы не должны упускать из
виду тот факт, что процедура в соответствии
со ст. 292 Конвенции не может препятствовать судебному разбирательству, инициированному соответствующим прибрежным
государством, с целью принудительных действий против нарушения законов и правил,
которые совершены задержанным судном.
Трибунал не может вмешиваться в ведение
или результат внутреннего судебного разбирательства с помощью процедуры быстрого
освобождения» [4, с. 4-8].
Данный аргумент был основным в правовой позиции РФ. Вместе с тем вторым
немаловажным обоснованием в ответе РФ
на заявление Японии было утверждение о
том, что РФ установила сумму финансового
обеспечения в размере 345 000,00 дол. США,
внесение которой позволило бы собственнику судна освободить его. Указанная сумма
финансового обеспечения была установлена
одним из государственных органов РФ, принимавшим участие в расследовании инцидента, а не судом, что и стало для Японии
ключевым фактором в отрицании того, что
сумма финансового обеспечения была установлена компетентным органом РФ.
Еще один аргумент, который использовала РФ в своем ответе, это неконкретность
требований Японии в части установления
разумной суммы финансового обеспечения и
определения ее формы, а именно отсутствие
предложений о конкретной сумме финансового обеспечения и возможной форме ее предоставления. В решениях Трибунала, ранее
принятых в подобного рода делах, государство
флага предлагало свой расчет суммы достаточного и разумного финансового обеспечения и
его форму; Трибунал в свою очередь подвергал
оценке заявленные требования стороны и принимал решение по сумме гарантии и приемлемой форме ее внесения. По мнению РФ, требования Японии были лишены содержания,
что свидетельствовало о невозможность рассмотреть и удовлетворить требования, которые
конкретно не выражены и исключают возможность Трибунала действовать исключительно
в пределах заявленных требований.
Решение Трибунала по делу судна
TOMIMARU было принято 06.08.2007.

348

К сожалению, решение не содержало
выводов Трибунала по всем вопросам,
вынесенным сторонами для рассмотрения.
Основной вывод Трибунала по делу был сведен к тому, что заявление Японии об установлении гарантии и определения ее формы
для освобождения судна утратило практическую цель в силу принятия национальным
судебным органом окончательного судебного решения о конфискации судна, и это, по
мнению Трибунала, препятствует принятию
решения согласно ст. 292 Конвенции в связи с тем, что такое решение вступит в противоречие с окончательным решением национального суда по существу дела.
Несмотря на вышеизложенные обстоятельства, Трибунал высказался критически в
отношении принятия решения прибрежным
государством о конфискации, так как это
нарушает правила «баланса интересов» государств, закрепленные в ст. 73 Конвенции,
и сформулировал свое отношение к такого
рода поведению прибрежного государства
следующим образом: «Решение о конфискации исключает предварительный характер
задержания судна, что делает процедуру его
освобождения бесцельной. Такое решение не
должно приниматься таким образом, чтобы
помешать собственнику судна прибегнуть к
имеющимся внутригосударственным средствам правовой защиты или как препятствие государства флага прибегнуть к процедуре незамедлительного освобождения,
предусмотренного Конвенцией. Решение о
конфискации также не следует принимать
путем судебного разбирательства, не соответствующего международным стандартам,
надлежащей правовой процедуре. В частности, конфискация, принятая в необоснованной спешке, поставит под угрозу действия
ст. 292 Конвенции» [4, с. 96-97].
Следует также отметить иные, на наш
взгляд, положительные выводы Трибунала
в данном деле. Переход права собственности
на судно вследствие конфискации не означает потерю национальности судном. Связь
государства флага со своим судном определена в ст. 94 Конвенции, и смена собственника
в результате конфискации автоматически не
прекращает национальности судна, поэтому
государство флага сохраняет за собой правомочия обратиться в Трибунал в порядке
ст. 73, 292 Конвенции. Второй вывод: Трибунал определил, что если внутренняя процедура рассмотрения дела не завершена, и в
том числе в ней ставится вопрос о конфискации судна, данные обстоятельства не препятствуют Трибуналу рассмотреть заявление государства флага о незамедлительном
освобождении судна против установления
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разумной суммы финансового обеспечения
[4, с. 94-97].
Однако, как указывалось, другие важные
вопросы, заявленные сторонами по делу,
остались без внимания Трибунала. Это
вопрос о государственном органе прибрежного государства, правомочном принимать
решение об установлении суммы гарантии
и ее форме для освобождения судна, а также
вопрос правильности сформулированных
Японией требований о предоставлении
разумного залога или другого обеспечения,
заявленного в общей форме (без предложений и обоснований). По причине того, что
Трибунал не рассмотрел данные вопросы
в силу разрешения вопроса по основному
аргументу, лишившего смысла дальнейшее
судебное разбирательство, мы позволим
себе проанализировать вопрос правомочностей государственных органов устанавливать сумму гарантии и определять ее форму
для обретения данным решением признаков
легальности во взаимоотношениях с третьими лицами. Данный вопрос важен для
нас в свете рассмотренного дела, поскольку
правовые системы РФ и Украины близки
по своему содержанию и возможность анализа поднятых вопросов перед Трибуналом
позволяет спроецировать их на законодательство Украины.
Итак, Япония утверждала, что решение
об установлении суммы гарантии одним
из следственных органов РФ по делу, расследуемому против капитана судна, а не
рассматриваемому
против
собственника судна в административном порядке, не
является достоверным решением об установлении суммы гарантии и определении
ее формы от имени государства. РФ в свою
очередь аргументировала это тем, что суд в
административных делах не имеет полномочий устанавливать сумму гарантии взамен на
освобождение предмета возможной конфискации как вида предусмотренного законом
взыскания [4, с. 19-22; с. 12-22].
Украина ратифицировала Конвенцию
ООН по морскому праву 1982 года. В Украине действует Закон «Об исключительной
(морской) экономической зоне Украины»
(далее – Закон), Уголовный кодекс
Украины (далее – УК), Кодекс Украины
об административных правонарушениях
(далее – КУоАП).
Виды нарушений в исключительной
экономической зоне, порядок привлечения к ответственности за их совершение
закреплены в статьях 21-30 Закона. Учитывая,
что согласно ст. 2 КУоАП законодательство Украины в административных правонарушениях состоит из положений самого

Кодекса и других законов Украины, виды
нарушений и порядок привлечения к ответственности, установленные Законом «Об
исключительной (морской) экономической
зоне Украины», следует рассматривать как
применение административной ответственности. Конфискация судна как санкция за
совершение правонарушения в исключительной экономической зоне Украины предусмотрена только в ст. 26 Закона – за загрязнение морской среды. В ч. 1 указанной статьи
отмечено, что конфискация может применяться как одно из основных взысканий,
альтернативных штрафу. В ч. 2 ст. 26 Закона
сказано, что конфискация применяется как
дополнительный вид взыскания одновременно со штрафом [2, с. 7-15].
Состав преступления в действиях лица
за правонарушения, совершенные в пределах исключительной экономической зоны
Украины, может содержаться в различных
разделах УК, однако основным для них является раздел VIII – «Преступления против
окружающей среды».
Как указывалось ранее, нам необходимо
выяснить, позволяет ли законодательство
Украины принять решение в административном или уголовном процессе о замене судна
как предмета возможной конфискации на
какой-либо вид финансового обеспечения.
Из анализа статей действующего уголовно-процессуального кодекса Украины (раздел II «Средства обеспечения уголовного
производства», раздел III «Досудебное расследование»), а также статей 2, 29, 33, 38, 265,
277, 313-315 КУоАП можно установить, что
владелец судна либо лицо, представляющее
его интересы, не сможет освободить судно
взамен на предоставление финансовой гарантии, поскольку суд не имеет полномочий по
рассмотрению таких вопросов и принятию
по ним решений. Поэтому, если судно в возможном уголовном деле по факту нарушений
в исключительной экономической зоне будет
определено как вещественное доказательство, либо подлежащее специальной конфискации, либо конфискации как виду наказания, либо необходимо для возмещения вреда,
причиненного преступлением, орган расследования может обратиться к следственному
судье с требованием о наложении ареста. Как
видим, вышеперечисленный спектр оснований для обращения с ходатайством об аресте весьма широк. В административном процессе предметы, являющиеся орудием или
непосредственным объектом правонарушения, изымаются (ст. 265 КУоАП) до принятия судом решения о конфискации.
Разрешенная
законом
возможность
замены вида обеспечения в судебном
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разбирательстве предусмотрена в нормах
гражданского (ст. 156 гражданско-процессуального кодекса Украины) и хозяйственного (ст. 143 хозяйственно-процессуального кодекса Украины) процессов, однако в
рассматриваемых нами правонарушениях
необходимость рассмотрения гражданского или хозяйственного дела не возникает.
В указанных обстоятельствах собственник судна, нарушивший правила в исключительной экономической зоне Украины,
может оказаться в ситуации, аналогичной
той, в которой оказался собственник судна
TOMIMARU, и, как следствие, должен обращаться в Трибунал с заявлением об установлении суммы разумной гарантии, поскольку законодательство Украины не наделяет
какой-либо орган в уголовном или административном процессе принимать решение об
освобождении чьей-либо собственности взамен на предоставление финансового обеспечения.
На наш взгляд, необходимость подачи
ходатайства/заявления об освобождении
судна в судебный орган, который рассматривает административное или уголовное дело
(либо осуществляет судебный контроль над
его расследованием), обуславливается применимостью норм Конвенции как составной части национальной правовой системы.
По нашему мнению, в такого рода ходатайстве/заявлении собственнику судна следует ссылаться на статьи 73, 292 Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года, а также
на статьи 6 (право на справедливый суд),
13 (право на эффективное средство правовой
защиты) Конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 года и ст. 1 (защи-

та собственности) первого протокола к ней
[1, с. 15,34; 3 с. 5-8]. Считаем, что подача
такого ходатайства/заявления в суд, даже
при отрицательном исходе его рассмотрения,
будет дополнительным аргументом перед
Трибуналом в пользу собственника судна.
В завершение хотели бы отметить,
что данная статья не является анализом
какой-либо научной проблемы с предложениями путей её решения, данная статья
представляет собой практический анализ
судебной практики Трибунала как одного из
международных судебных органов, который
в силу ратификации Украиной Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года может,
подобно Европейскому суду по правам
человека, рассматривать случаи с участием
Украины и принимать обязательные для неё
решения, поэтому считаем целесообразным и
в дальнейшем рассматривать практику применения положений Конвенции указанным
органом международной судебной юстиции.
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У статті розглядається судова практика Міжнародного трибуналу з морського права в спорах
між державами відповідно до конвенції ООН з морського права 1982 року. Дана стаття являє собою
практичний аналіз судової практики Трибуналу як одного з міжнародних судових органів, який в силу
ратифікації Україною Конвенції ООН з морського права 1982 року, може, подібно до Європейського
суду з прав людини, розглядати випадки за участю України і приймати обов’язкові для неї рішення,
тому вважаємо за доцільне і надалі розглядати практику застосування положень Конвенції зазначеним органом міжнародної судової юстиції.
Ключові слова: Міжнародний трибунал ООН з морського права, Конвенція ООН з морського права.

The article deals with the jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea in disputes
between states under the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. This article is a practical analysis of the
judicial practice of the Tribunal, as one of the international judicial bodies like the European Court of Human
Rights, which, due to Ukraine’s ratification of the UN Convention on the Law of the Sea, may consider cases
involving Ukraine and make binding decisions for it, therefore We consider it expedient to further consider
the practice of applying the provisions of the Convention by the said body of international judicial justice.
Key words: UN International Tribunal for the Law of the Sea, UN Convention on the Law of the Sea.
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