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Розділ 1
ТеоРія Та ісТоРія деРжави і пРава;  

ісТоРія поліТичних і пРавових учень

Альберда т. г.,
юрист, магістр конституційного права,

голова громадської організації «Інститут суспільних ініціатив»

МехАніЗМ як ЗАгАльнонАуковА і прАвовА кАтегорія 
(«прАвовиЙ МехАніЗМ»)

У статті досліджено одне з центральних понять як загальнонаукового, так і правового дискурсу – «механізм», інтегра-
ція його в категоріальний апарат права («правовий механізм») та об’єктивація його впливу на правові відносини. 

Ключові слова: механізм, правовий механізм, категоріальний апарат права.

В статье исследовано одно из центральных понятий как общенаучного, так и правового дискурса – «механизм», 
интеграция его в категориальный аппарат права («правовой механизм») и объективация его влияния на правовые от-
ношения.

Ключевые слова: механизм, правовой механизм, категориальный аппарат права. 

The theoretical aspects of the «mechanism» as the central concept of a general academic and legal discourse, its integra-
tion into categories of law («legal mechanism») and the objectification of its impact on legal relations were investigated.

Key words: mechanism, legal mechanism, categories of law.

Актуальність статті. У межах академічних 
досліджень зокрема та світової гуманітарної на-
уки загалом поняття «механізм» – і як концепт, і 
як абстракція високого рівня узагальнення – має 
широке поле застосування і, набувши наукового 
статусу, стало практично незамінним як модель по-
яснення (функціонування) цілої низки явищ. Воно 
укріпилося в понятійно-категоріальному апараті 
цілого шерегу наук – від математичної логіки до 
соціальної антропології; проникло також і в пра-
вову матерію. Утім, доводиться констатувати, що 
детальний дескриптивний аналіз інтеграції по-
няття «механізм» у юридичну науку з подальшим 
перетворенням на евристичний концепт «правовий 
механізм» є в сучасній українській науці помітною 
теоретичною лакуною. Стаття, власне, є спробою 
якщо не ліквідувати цілком цю лакуну, то, принай-
мні, суттєво обмежити її діапазон.

постановка проблеми. Проблемне поле ана-
лізу понять «механізм» і – після інтеграції в пра-
вову матерію – «правовий механізм» може бути 
сегментоване на такі послідовні складові (час-
тини): 1) семантичний та функціональний аналіз 
загальнонаукового поняття «механізм» та його 
значення в понятійно-категоріальному апараті 
гуманітарних наук; 2) окреслення кола явищ, для 
яких поняття «механізм» є пояснювальною мо-
деллю; 3) вирізнення із вищезгаданого загального 
кола явищ його частини – правових явищ, щодо 
яких поняття «механізм» слугує евристичним кон-
цептом; 4) формулювання видового (щодо понят-

тя «механізм») поняття «правовий механізм» для 
аналізу правових явищ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ряди дослідницьких когорт окресленої проблеми 
представлені, головним чином, вченими постра-
дянських країн – західна гуманітарна (в тому числі 
й юридична) наука тримається дещо осторонь за-
провадження в активний науковий обіг «техніч-
ного» поняття «механізм», що свідчить, утім, про 
певну стереотипність її методологічних підходів. 
Серед найважливіших теоретичних доробків, які 
розкривають зміст поняття «механізм» у право-
вій сфері, слід відзначити праці Радченка О. В. 
(присвячені аналізу поняття «механізм» у сфері 
державного управління), Тодики ю. М., Козюбри 
М. І., Лунь З. І., Баймуратова М. А., Летнянчина 
Л. І., а також Речицького В. В., російських дослід-
ників – Шундікова К. В. (запропонував основи 
теорії правових механізмів) та Тихомирова ю. А. 
(аналіз із конституційно-правового розрізу). Кла-
сичними джерелами – як з методологічного, так і 
змістовного погляду, без ідеологічних нашарувань 
– залишаються праці Бєлкіна О. О. (механізм кон-
ституційного впливу на акти державно-правового 
законодавства), Еглітіса В. В. (державно-правовий 
аспект механізму реалізації конституції), Решетова 
ю. С. (механізм правореалізації).

Ціль статті. Головну ціль цієї роботи можна 
сформулювати наступним чином. Лапідарним і 
строгим (науково коректним) буде таке (що ви-
пливає із задекларованої проблеми) формулювання 
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цілі статті: через загальнонауковий аналіз поняття 
«механізм» відстежити його інтеграцію в понятій-
но-категоріальний апарат права – до формування 
абстракції «правовий механізм» – відтак, визна-
чити, як оформився (об’єктивувався) вплив цієї аб-
стракції на конкретні правовідносини. 

виклад основного матеріалу. У низці наук 
не тільки технічного, а й гуманітарного циклу 
дуже часто зустрічається поняття «механізм». О. 
В. Радченко свого часу висунув припущення, що 
механізму як такому мають бути обов’язково при-
таманні такі ознаки: 1) є продуктом організованої 
діяльності; 2) має мету або функцію; 3) містить 
послідовність дій, певний вид руху; 4) передбачає 
переважно однобічний вплив з чітко визначеним 
вектором впливу; 5) має суб’єкт і об’єкт; 6) харак-
теризується жорстким взаємозв’язком, усталеністю 
процесу, правил взаємодії; 7) його функціонування 
в ідеалі націлене на автоматизм; 8) його побудова 
має структурно-функціональний характер; 9) має 
ознаки відкритої або закритої системи [1, с. 10].

Під механізмом (від грецького μηχαύη, mechane 
– «машина») зазвичай розглядають сукупність 
штучних рухомо-сполучених елементів, що здій-
снюють заданий рух, пристрій (сукупність рухо-
мих ланок або деталей), що передає чи перетворює 
(відтворює) рух [2], внутрішній устрій, система 
функціонування чого-небудь, апарат будь-якого 
виду діяльності [3, с. 245]. З часом до класично-
го визначення механізму в словниках додалося 
ще два значення: 1) сукупність станів і процесів, 
з яких складається будь-яке фізичне, хімічне, фі-
зіологічне, економічне, психологічне явище; 2) 
система, пристрій, спосіб, що визначають порядок 
певного виду діяльності [4, с. 2]. Характеристика 
явища або процесу як механізму (у найширшому 
смисловому значенні даного поняття) передбачає, 
по-перше, складність його структурної будови; по-
друге, системність, узгодженість організації його 
елементів; по-третє, здатність до динаміки, ви-
значеної цілеспрямованої діяльності; по-четверте, 
його обумовленість до самоуправління або зовніш-
нього управління. Очевидно, що поняття механізм 
як родова наукова абстракція може застосовуватися 
для характеристики достатньо широкого кола явищ 
та процесів [5, с. 13]. 

У правовій літературі категорія «механізм» по-
волі, але неухильно займає міцні позиції в понят-
тєво-категоріальному апараті. Одним із піонерів 
запровадження цієї категорії в активний юридико-
лінгвістичний оборот був ю. Тодика, який вказу-
вав на те, що недостатньо мати матеріальні норми, 
розвинену систему законодавства, а потрібні чіткі 
механізми їх втілення в життя, що повною мірою 
стосується конституційно-правової сфери [6, с. 
336-337]. К. Шундіков вважає, що використання 
методологічного потенціалу поняття «механізм» у 
юридичній науці в цілому виявилося досить про-
дуктивним, оскільки дало змогу просунутися на 
шляху пізнання інструментальної специфіки до-
сліджуваних об’єктів. Поряд із цим, часто харак-
теристика того чи іншого явища як механізму ви-

користовується як щось самозрозуміле, тобто як 
формально-логічний прийом, не завжди забезпечу-
ючи відповідний методологічний нахил досліджен-
ня. Поняття, утворені використанням правознав-
цями родової абстракції «механізм», переважно 
відображають доволі масштабні регулятивні систе-
ми, юридичні макроконструкції, що вміщують зна-
чний обсяг як юридичних явищ, так і феноменів за 
межами правової форми [7, с. 12-21].

При цьому впадає в вічі варіабельність засто-
сування категорії «механізм» в юридичних кон-
струкціях. Достатньо навіть простого перерахуван-
ня поширених у фаховій літературі варіантів для 
підтвердження слушності запропонованої тези: 
«механізм державної влади» [8], «механізм держа-
ви» [9, с. 100], «механізми контролю суспільства 
над владою» [10, с. 21], «механізм правового регу-
лювання» [11, с. с. 18, 19, 53, 58, 364], «механізм 
реалізації права (правореалізації)» [12], «механізм 
реалізації правових норм» [13, с. 412], «механізм 
реалізації Конституції, конституційних норм» [14, 
с. с. 16, 53, 73], «механізм забезпечення правової 
охорони Конституції України» [15, с. 9], «механізм 
конституційного впливу на акти державно-право-
вого законодавства» [16], «механізм імплементації 
(реалізації) норм міжнародного права» [17], «меха-
нізм народовладдя» [18, с. 13], механізм реалізації 
безпосередньої демократії, самоврядування наро-
ду, народного суверенітету [19, с. с. 15, 29], «меха-
нізм управління державними і громадськими спра-
вами» [20], «механізм реалізації прав, свобод та 
обов’язків людини і громадянина» [21, с. с. 29, 48, 
98, 234]; «механізм правового гарантування» [22, 
с. 124], «механізм забезпечення (державою) прав і 
обов’язків громадян» [23, с. 35] та інші (механізм 
процесуального регулювання, соціально-юридич-
ний механізм забезпечення прав людини, механізм 
безпосередньої реалізації прав і свобод, правоохо-
ронний механізм, механізм захисту суб’єктивних 
прав, механізм формування правомірної поведін-
ки, механізм правового стимулювання, механізм 
взаємодії внутрішньодержавного та міжнародного 
права тощо).

Об’єктивовані на нормативному рівні механізми 
позитивного права – ще слабко вивчена правовою 
наукою реальність. Загальнотеоретична категорія 
«правовий механізм» у сучасному правознавстві 
відсутня; висловлюються поодинокі пропозиції ро-
зуміти під цим поняттям «об’єктивований на нор-
мативному рівні, системно організований комплекс 
юридичних засобів, необхідний і достатній для 
досягнення конкретної цілі (сукупності цілей)». 
Правові механізми як конструкції позитивного 
права формалізують «набір» юридичних регуля-
торів: прав, обов’язків, заборон, принципів, пре-
зумпцій, фікцій, строків, процедур, мір заохочення, 
мір відповідальності та ін. Змістовна організація 
правового механізму відображає внутрішню логіку 
правового регулювання, особливості спеціально-
юридичного впливу на певне суспільне відношен-
ня, взяте в конкретно-історичному прояві (з ура-
хуванням духовних умов життя соціуму, панівної 
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парадигми юридичного мислення, правового мен-
талітету й культури). Телеологічний аспект право-
вого механізму якнайкраще пояснює його функці-
ональне призначення: практичне використання, і, 
врешті-решт, досягнення конкретної цілі (цілей). 
Саме конкретні цілі (індивідів, суспільства, держа-
ви) є системоутворюючими факторами при форму-
ванні правового механізму – «під визначену ціль» 
законодавець підбирає необхідний «набір» право-
вого інструментарію.

К. В. Шундіков серед цілей правових механіз-
мів вирізняє функціональні та предметні орієн-
тири [24, с. 16]. Функціональна ціль правового 
механізму – практичне використання норматив-
них інструментів суб’єктами правовідносин. 
Предметні цілі відображають своїм змістом кін-
цеві результати, які мають бути досягнуті при 
використанні юридичних засобів на практиці, 
конкретні наслідки правового регулювання, ви-
ражені у змінах системи соціальних відносин, 
яких не існувало до використання правового ін-
струментарію. Суттєвою властивістю правового 
механізму є його системний характер: він не є 
довільною сукупністю різнопорядкових юридич-

них феноменів, а виступає органічним комплек-
сом взаємопов’язаних правових інструментів, 
покликаних «працювати» як єдине ціле. Відомо, 
зокрема, що правові конструкції законів або між-
державних угод (договорів) визначають основи 
правового регулювання і часто формують право-
ві відносини лише загально регулятивного рівня. 
Для забезпечення реалізації таких актів потріб-
не насамперед доопрацювання закладених у них 
правових механізмів, формування відсутніх еле-
ментів. Саме з вирішення цього завдання найчас-
тіше розпочинається реалізація закону. 

висновки і пропозиції. Отже, «механізм» як 
загальнонаукова категорія (категорія академічно-
го дискурсу) в процесі розширення діапазону свого 
вживання інтегрувався в категоріальний апарат 
права (під назвою «правовий механізм»), ставши 
його невід’ємною частиною. Можна вважати, що 
без застосування категорії «механізм» дескрип-
тивний опис низки правових явищ є неповним, а в 
деяких випадках – узагалі неможливим. Звідси слід 
виснувати зростання евристичного потенціалу 
категорії «механізм» як на рівні правової теорії, 
так і конкретної правозастосовної діяльності. 
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У зв’язку із глобалізаційними процесами, у су-
часному світі відбуваються стрімкі зміни, що ви-
кликає необхідність дослідження питання форми 
державного правління, як способу організації та 
здійснення державної влади в країні, що нерозрив-
но пов’язано з правовою природою функціонуван-
ня провідних інститутів державної влади – глави 
держави, парламенту, уряду, статус і характер вза-
ємовідносин яких зумовлюються конкретною фор-
мою правління.

Мета роботи: розглянути форми державного 
правління. 

Досягнення поставленої мети можливе шляхом 
вирішення наступних завдань: 

1. дати поняття форми державного правління; 
2. розглянути монархічну форму державного 

правління; 
3. розглянути республіканську форму держав-

ного правління.
Увагу даному питанню у своїх роботах приді-

ляли такі автори, як О.Ф. Скакун, П.М. Рабінович, 
М.В. Цвік, О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко, С.К. Бос-
тан, тощо.

Існує низка підходів щодо розуміння поняття 
«форма державного правління», яке розуміється, як 
спосіб організації вищої державної влади [2, с.55]; 
як елемент форми держави, який характеризує спо-
соби формування вищих органів державної влади, 
їх компетенцію, структуру, принципи взаємовідно-
син та ступінь участі населення в їх формуванні 
[3]. Отже, форма державного правління – це спосіб 
утворення і організації вищої державної влади.

Традиційно в теорії права розрізняють дві фор-
ми правління – монархію і республіку.

Монархія – форма державного правління, при 
якій державна влада зосереджена цілком або част-
ково в руках однієї особи – монарха, передається в 
спадщину, не залежить від населення (як правило, 
не затверджується ним) [1, с.107]. Монарх – од-
ноособовий глава держави, що здійснює владу за 

власним правом, а не у порядку делегування повно-
важень від народу. У різних країнах монарх має не-
однакові назви: король (Іспанія, Великобританія), 
султан (Малайзія), емір (ОАЕ), великий герцог 
(Люксембург), князь (Ліхтенштейн) [4].

Для монархії характерні такі ознаки: монарх 
персоніфікує владу, виступає при здійсненні вну-
трішньої і зовнішньої політики як глава держави; 
монарх здійснює одноособове правління, тобто 
може прийняти до свого розгляду будь-яке пи-
тання; монарх, як правило, є головнокомандую-
чим збройних сил; влада монарха оголошується 
священною і має у більшості випадків релігійний 
характер; владні повноваження монарха поширю-
ються на всі сфери суспільного життя; наявність 
персональної власності, що забезпечує сім’ю мо-
нарха та передається у спадок; влада монарха є 
спадковою, безстроковою, формально незалежною, 
але обмеженою територією держави; монарх не 
несе юридичної відповідальності перед підданими 
за прийняті рішення [4].

Протягом історії виникали різні види монархій, 
а саме: східна деспотія; антична (рабовласницька); 
феодальна (ранньофеодальна – характеризується 
великим ступенем децентралізації, та станово-
представницька – влада монарха поєднується із 
наявністю станово-представницького органу (Іспа-
нія -кортеси, Франція – генеральні штати, Англія 
– парламент); абсолютна; конституційна [1, с. 74]. 

Розглянемо абсолютну та конституційну монар-
хії, тому що інші практично не існують.

При абсолютній (необмеженій) монархії, мо-
нарх не обмежений конституцією; здійснює законо-
давчу діяльність; керує урядом, який формує сам; 
контролює правосуддя, місцеве самоврядування, 
тобто вся державна влада зосереджена в його ру-
ках (характерна для рабовласницьких і феодальних 
суспільств). Збереглася в первозданному вигляді 
(без конституції і парламенту) в одиничних країнах 
(султанат Оман). Сучасна абсолютна монархія, як 
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правило, має і конституцію, і парламент. Консти-
туція встановлює, що влада виходить від монарха, 
тобто затверджує його абсолютну владу. Парламен-
ту приділяється роль консультативної ради при мо-
нарху (Кувейт, Саудівська Аравія), яка у будь-який 
час може бути розпущена (у Бахрейні розпущена 
через півтора роки після створення).

Абсолютні монархії поділяють на деспотичні і 
теократичні. Для деспотичної монархії характер-
ною є нічим і ніким необмежена свавільна влада 
монарха, який у своїх діях спирається на верхівку 
військової аристократії. Основні ознаки теокра-
тичної монархії – поєднання монархом найвищої 
духовної і світської влади, обожнювання монарха, 
джерелом влади якого є воля Бога, а основним дже-
релом права в державіи – релігійні норми [4].

При конституційній (обмеженій) монархії, вла-
да монарха обмежена конституцією, він не може 
прямо впливати на склад і політику уряду, що 
формується парламентом і підзвітний йому; пар-
ламент здійснює законодавчу діяльність (Велика 
Британія, Іспанія, Данія, Швеція, Бельгія, Голлан-
дія, Японія та ін.). Конституційна монархія може 
бути парламентською та дуалістичною. Остання 
форма на теперішній час практично відживає, а у 
парламентській монархії влада монарха в законо-
давчій, виконавчій і судовій сферах діяльності сим-
волічна. Монарх лише підписує законодавчі акти, 
прийняті парламентом, і формально зберігає ста-
тус глави держави – виключно з представницьки-
ми повноваженнями. Фактичним главою держави 
(прем’єр-міністром) стає лідер партії, яка володіє 
найбільшим числом депутатських місць у парла-
менті. Уряд формується парламентом і лише йому 
підзвітний. Сучасні монархії здебільшого є парла-
ментськими (Японія, Іспанія, Швеція, Данія та ін.).

У дуалістичній монархії юридичне і фактично 
влада поділена між урядом, що формується мо-
нархом (або призначеним їм прем’єр-міністром), 
і парламентом. Монарх вже не має законодавчої 
влади, вона перейшла до парламенту, але він ще 
зосереджує у своїх руках виконавчу владу і фор-
мує уряд, відповідальний перед ним, а не перед 
парламентом. Монарх своїми указами регулює 
багато сфер суспільних відносин. Він має право 
відкладального вето щодо законів, які видаються 
парламентом, і право розпуску парламенту. Дуа-
лістична монархія характерна для перехідного пе-
ріоду від феодалізму до капіталізму. Вона є своє-
рідною спробою примирити інтереси феодалів (їх 
переважно виражає монарх) і інтереси буржуазії 
(їх представляє парламент). Наприклад, дуаліс-
тична монархія існувала у Кайзерівській Німеччи-
ні 1871 – 1918 pp., Тунісі, Таїланді, Лівії, Ефіопії. 
У деяких сучасних країнах (наприклад, султанат 
Бруней, королівство Тонга) збереглися окремі 
риси дуалістичної монархії [1].

Республіка – форма державного правління, при 
якій вища державна влада здійснюється представ-
ницьким загальнонаціональним органом влади 
(парламентом), обраним населенням на певний 
строк [1].

Для республіки характерні наступні ознаки: на-
род – єдине джерело влади, яка здійснюється ним 
безпосередньо або за дорученням представниць-
кими органами державної влади – вищими вибор-
ними органами влади: парламентом і президентом, 
котрі обираються населенням на певний термін; 
існує принцип розподілу влади на законодавчу, ви-
конавчу, судову; наявність складної структури ви-
щих державних органів влади та чітке законодавче 
визначення їх повноважень; одноособове або ко-
легіальне прийняття рішень; наявність у всіх ви-
щих державних органів державно-владних повно-
важень; юридична відповідальність представників 
державної влади за свої дії (прийняті рішення), 
шляхом застосування до них спеціальної процеду-
ри: відклику народного депутата, відставки уряду, 
вияву недовіри – імпічменту президента; можли-
вість дострокового припинення повноважень пред-
ставників державної влади [4].

В історії держав світу виникали різні види рес-
публік: антична; середньовічна (феодальна); бур-
жуазна; соціалістична.

У сучасному світі, залежно від обсягу держав-
но-владних повноважень президента і парламенту, 
республіки поділяються на президентські, парла-
ментські та змішані.

Парламентська республіка – форма державного 
правління, при якій державна влада здійснюється 
за умови верховенства парламенту [4]. Глава дер-
жави (президент) не може впливати на склад і по-
літику уряду, який формується парламентом і під-
звітний йому. Повноважень у президента менше, 
ніж у прем’єр-міністра. Тут здійснюється принцип 
верховенства парламенту, що обирається населен-
ням країни. Президент обирається парламентом 
або більш широкою колегією за участі парламенту 
(Італія, Греція, Індія, ФРН, Чехія, Угорщина) [1].

Президентська республіка – форма державно-
го правління, за якої державна влада здійснюється 
шляхом надання президенту великого кола повно-
важень [4]. Глава держави (президент) особисто 
або з наступним схваленням верхньої палати пар-
ламенту формує склад уряду, яким керує сам. Уряд, 
як правило, несе відповідальність перед президен-
том, а не перед парламентом. Президент обираєть-
ся непарламентським шляхом – прямими чи не-
прямими виборами населення (США, Аргентина, 
Мексика, Бразилія, Швейцарія, Іран, Ірак) [1].

Змішана (напівпарламентська, напівпрезидент-
ська) форма державного правління, поєднує ознаки 
президентської і парламентської республік, а саме: 
як і у президентській республіці главу держави 
обирає народ шляхом прямих виборів або колегія 
виборців, повноваження президента ширші і ваго-
міші, ніж у парламентській республіці (можливість 
втручання у законотворчий процес, як суб’єкта за-
конодавчої ініціативи, право вето на акти парла-
менту; право видавати нормативно-правові акти); 
свої повноваження президент здійснює безпосе-
редньо (у напівпрезидентських республіках) або 
через уряд (у напівпарламентських республіках); 
президент призначає прем’єр-міністра (главу уря-
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ду) лише за згодою парламенту; президент, як 
правило, є головнокомандуючим збройних сил, ви-
значає військову доктрину держави, є окремим ор-
ганом державної влади; уряд несе подвійну відпо-
відальність – перед президентом і парламентом, які 
можуть виявити йому недовіру і відправити у від-
ставку. У більшості змішаних республік викорис-
товується інститут контрасигнатури, коли частина 
актів президента має бути контрасигнована главою 
уряду, який несе за них відповідальність перед пар-
ламентом [4].

Згідно зі статтями 5, 6 Конституції України, 
прийнятої у 1996 p., Україна є республікою. Носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади в України є 
народ, який здійснює свою владу безпосередньо і 
через органи державної влади та органи місцево-
го самоврядування. Державна влада здійснюється 
на засадах її розподілу на законодавчу, виконавчу і 
судову. Повноваження відповідних органів держав-
ної влади визначаються Конституцією та іншими 
законодавчими актами України, зміст яких дозво-
ляє визначити Україну як змішану, президентсько-
парламентську республіку. Зокрема, про це свід-
чить наступне: єдиним органом законодавчої влади 
в Україні є парламент – Верховна Рада України, 
яка обирається терміном на п’ять років; Верховна 
Рада України має право усунути Президента Укра-
їни із поста у порядку особливої процедури (ім-

пічменту); Президент України є главою держави, 
обирається терміном на п’ять років; призначає за 
згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра 
України; припиняє його повноваження та приймає 
рішення про його відставку; призначає за поданням 
Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів Укра-
їни; скасовує акти Кабінету Міністрів України; Ка-
бінет Міністрів України (уряд) є вищим органом у 
системі органів виконавчої влади, відповідальний 
перед Президентом України, підконтрольний та 
підзвітний Верховній Раді України; правосуддя в 
Україні здійснюється виключно судами [5].

Таким чином, на підставі викладеного можна 
зробити висновок, що форма державного прав-
ління – це спосіб організації структури і взаємо-
відносин всіх органів державної влади, а також 
їх прямих і зворотних зв’язків з населенням. 
Різниця між монархією і республікою полягає 
в наступному: монархічна форма державного 
правління означає, що влада в державі належить 
вищому носію державної влади на основі його 
власного права, народ не володіє ніякою владою, 
або володіє нею в дуже малому ступені. При рес-
публіканській формі державного правління влада 
належить самому народу і тільки йому. Тут сам 
народ прямо або через обраних ним представни-
ків управляє державою та вирішує всі найважли-
віші державні справи.
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відображено лише викладанням канонічного та світського права як окремих дисциплін на теологічному та філософсько-
му факультетах.

Ключові слова: Львівський університет, король, Ян Казимир, єзуїти, канонічне, світське, право. 

В статье исследованы предпосылки образования Львовского университета. Выяснено, каковы были причины предо-
ставления 20 января 1661г., королем Речи Посполитой Яном ІІ Казимиром (1648-1668), привилегии, которой Львовскую 
иезуитскую коллегию было преобразовано в университет. В этом документе также говорилось о создании факультета 
«обоих прав», но на практике это было отражено только преподаванием канонического и светского права как отдельных 
дисциплин на теологическом и философском факультетах.

Ключевые слова: Львовский университет, король Ян Казимир, иезуиты, каноническое, светское, право.

This paper investigates background of Lviv University. It was found that the reasons for the provision of 20 January 1661, 
King of the commonwealth Jan II Kazimierz (1648-1668) privilege which Lviv Jesuit College was transformed into a university. 
This paper also discussed the establishment of the faculty «two rights», but in practice it has been shown only the teaching of 
canon and secular law as subjects in the theological and philosophical faculties.

Key words: University of Lviv, king Jan Kazimierz, the Jesuits, canon, secular, law.

постановка проблеми полягає в тому, що 
в епоху Нового часу, тобто від XVII ст., в європі 
зросла роль міст як центрів розвитку національних 
культур. У цьому контексті варто акцентувати ува-
гу на церковних братствах, які стали осередками 
поширення ідей гуманізму. Для збереження та роз-
витку української культури на галицьких землях, 
які перебували у складі Речі Посполитої, провід-
ну роль відігравало львівське Успенське братство, 
що активно займалось книгодрукуванням. У 1586 
р., воно заснувало школу, яку в майбутньому за-
плановано було перетворити на вищий навчальний 
заклад. У Львівській братській школі навчалися та 
працювали видатні діячі української культури кін-
ця XVI – першої половини XVII ст., зокрема брати 
Стефан і Лаврентій Зизанії, Іов Борецький, Кирило 
Ставровецький. Владні кола Речі Посполитої пере-
шкоджали перетворенню Львівської братської шко-
ли на університет, вбачаючи у цьому політичну не-
безпеку. Через це українська молодь змушена була 
здобувати освіту у Яґеллонському університеті в 
Кракові, а також інших європейських вищих на-
вчальних закладах [1, c. 15–16].

Окремим аспектам дослідження становлення та 
розвитку Львівського університету та його струк-
турним підрозділам приділяли увагу його профе-
сора Б. Й. Тищик, А. М. Бойко, І. Й. Бойко, Т. Г. 
Андрусяк, В. М. Качмар, А. Редзік та М. Питер.

Метою статті є проведення дослідження з при-
воду заснування Львівського університету та кур-
сів права, які відбувалися на юридичному факуль-
теті Львівського університету. 

виклад основного матеріалу. У цей час на га-
лицьких землях активізувалась діяльність ордену 
єзуїтів, який 1534 р., заснував Ігнатій Лойола та 
затвердив Папа Римський Павло ІІІ 1540 р. єзуїти 
провадили активну наукову, освітню та місіонер-
ську діяльністю. Так, ще 1608 р., у Львові вони від-
крили колегію, яку хотіли в майбутньому зробити 
академією [2, c. 12].

За Гадяцькою угодою 1658 р., між гетьманом 
Війська Запорозького Іваном Виговським і Річчю 
Посполитою, польський уряд дозволив відкрити на 
території України дві академії, яким було обіцяно 
надати такі самі права, які мав Яґеллонський уні-
верситет у Кракові [1, c. 3].

Проте поляки випередили українців у боротьбі 
за заснування університету у Львові. 20 січня 1661 
р., король Речі Посполитої Ян ІІ Казимир (1648–
1668) підписав привілей, яким Львівську єзуїтську 
колегію було перетворено в університет. Саме цю 
дату вважають датою заснування Львівського уні-
верситету [3, с. 58-90].

У привілеї Яна ІІ Казимира від 20 січня 1661 р., 
повідомлялося: «Без сумніву, дуже важливо, щоб і 
в руських провінціях і землях твердо була проголо-
шена належна пошана правді і чесноті; Ми [Ян ІІ 
Казимир. – В. К.] легко і охоче довели, що, згідно з 
Нашим підтвердженням Львівському колегіуму То-
вариства Ісуса нехай буде надано гідність Академії 
і титул Університету. Надаємо також право вста-
новлення у тому ж Львівському колегіумі Товари-
ства Ісуса генеральних студій на кожному з дозво-
лених факультетів, тобто теології, як схоластичної, 
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так і моральної, філософії, математики і обох прав, 
медицини і вільних мистецтв і дисциплін і всіляких 
інших наук, які вищезгадані отці Товариства Ісуса 
мають запровадити, там же ними самими чи інши-
ми будуть перевірятися на їхній розсуд і ухвалу, і, 
згідно з усталеним звичаєм і практикою академій 
та університетів. І постановляємо на вічні часи, 
щоб цей [заклад] існував під назвою Університету» 
[4, c. 14–15].

У тексті привілею для нашого дослідження 
цінною є інформація про дозвіл заснування у ново-
створеному Львівському університеті факультету 
«обох прав» (мається на увазі канонічне та світ-
ське право), тобто юридичного факультету. Проте 
історичні дослідження показали, що під час пере-
бування у підпорядкуванні ордену єзуїтів протягом 
1661–1773 років Львівський університет складався 
лише з двох факультетів – теологічного та філо-
софського, а інші дисципліни, зокрема медицина 
та юриспруденція, існували в ньому лише у вигляді 
окремих курсів [5, c. 28].

Від початку створення Львівського універ-
ситету ним керував ректор, котрий мав поміч-
ників-префектів і чотирьох радників. Вони під-
порядковувались владі генерала ордену єзуїтів. 
Студентство університету поповнювалось випус-
книками єзуїтської колегії, яка існувала ще як се-
редня школа у структурі Львівського університету, 
що розміщувався на сучасній вулиці Театральній. 
Біля його головного корпусу діяли бібліотека та 
друкарня [2, c. 28].

Кількість студентів і викладачів Львівського 
університету була стабільною. У 1677 р. кількість 
студентів та учнів колегії становила близько 500 
осіб, яким викладали вісім викладачів. У середині 
XVIII ст. кількість студентів та учнів була вже при-
близно 700 осіб, а викладачів – 15-17 осіб. Студен-
ти університету та колегії належали переважно до 
шляхти, 75% з них становили католики, 25% – уні-
ати [2, c. 13].

На першому етапі існування Львівського уні-
верситету навчання проводилось за програмою 
єзуїтських шкіл – «Ratio Studiorum». Філософ-
ський факультет вважався підготовчим. На ньому 
упродовж двох-трьох років студенти вивчали фі-
лософську систему Аристотеля: сукупність логі-
ки, фізики (з елементами математики, астрономії, 
біології, метеорології) та метафізики (з елементами 
психології й етики). На філософському факультеті 
вивчали також класичні мови, історію, географію. 
Навчання на теологічному факультеті тривало чо-
тири роки. Тут студентам викладали історію Церк-
ви, Старий і Новий Завіти, догматичне та моральне 
богослов’я, казуїстику, а також канонічне право. 
Отже, канонічне право було найпоширенішим кур-
сом з юридичних дисциплін у тогочасному Львів-
ському університеті [5, c. 31–34].

У навчальному статуті «Ratio Studiorum» викла-
дачам студій давалися такі вказівки щодо вивчення 
канонічного права: «У студіях канонів хай опуска-
ють судову частину, а цілковито зосереджуються на 
церковній» [6, c. 208]. Неналежну увагу до вивчен-

ня правових дисциплін у керованих єзуїтами на-
вчальних закладах підтверджують матеріали з на-
вчальних програм єзуїтських шкіл на українських 
землях, зокрема й у Львівській єзуїтській колегії: 
окрім канонічного, у них викладали лише елементи 
римського права [7, c. 149–150].

Навчання у Львівському університеті закінчу-
валось здобуттям наукових ступенів ліценціата, ба-
калавра, магістра та доктора [5, c. 31–34].

Намагання залучити до навчального процесу 
якомога більше студентів, забезпечити високий 
рівень освіти для задоволення потреби не тільки 
духовенства, а й представників політичної еліти, 
змусило єзуїтів до пошуків нових навчально-орга-
нізаційних форм. Як наслідок, при колегіях почали 
створювати шляхетські конвікти, які були окреми-
ми підрозділами школи. Навчання у конвіктах три-
вало до дев’яти років і передбачало вивчення рито-
рики, філософії, географії, архітектури, астрономії, 
права тощо. При Львівському університеті конвікт 
заснували близько 1709 р. Також зазначимо, що 
1749 р. при Львівському університеті було засно-
вано Шляхетську колегію, навчальна програма якої 
охоплювала вивчення мов (латинської, польської, 
німецької, французької), а також курси з військової 
та цивільної архітектури, історії Польщі та всес-
вітньої історії, математики, астрономії, хронології, 
географії і права [5, c. 30–31].

Саме у шляхетському конвікті, згодом – Шля-
хетській колегії, викладали курс римського права. 
Це було спричинене суто практичними потребами 
– навчити дітей шляхти знати законодавство, вміти 
оперувати юридичними нормами в майбутній по-
літичній діяльності.

У 1772 р., за першим поділом Речі Посполитої, 
її південні землі (Руське та Белзьке воєводства, час-
тина Краківського та Сандомирського воєводств), 
на які поширилась назва «Галичина», опинилися в 
Австрійській (із 1867 р. Австро-Угорській) імперії. 
Вони перебували у її складі до 1918 р. Новостворе-
на австрійська провінція з адміністративним цен-
тром у Львові називалась «Королівство Галичини 
та Лодомерії». У 1773 p. Папа Римський Климент 
XIV через тиск європейських католицьких монар-
хів розпустив орден єзуїтів. Ця подія мала наслід-
ком ліквідацію культурно-освітніх інституцій, яки-
ми керував орден. Відтак було закрито і Львівський 
університет [8, c. 18].

Ліквідація Львівського університету негатив-
но позначилась на різних сферах життя галицьких 
земель. Так, перший австрійський губернатор Ко-
ролівства Галичини та Лодомерії Йозеф Перген 
стикнувся з проблемою нестачі юристів, необхідних 
для крайової адміністрації. Для покращення цієї 
ситуації, австрійський цісар Йосиф II скерував до 
новоствореної провінції відомих австрійських прав-
ників, зокрема Антонія Пфлегера, Яна Амброза та 
Бальтазара Борзагу. Вони мали забезпечити викла-
дання світських юридичних дисциплін, важливих 
для практичної діяльності державних чиновників, 
на новоствореному юридичному факультеті віднов-
леного Львівського університету [3, с. 34-67].
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висновки. Незважаючи на те, що у привілеї 
Яна ІІ Казимира від 20 січня 1661 р., відповідно 
до якого школу при Львівській єзуїтській колегії 
було перетворено на університет, був дозвіл на 
заснування у новоствореному вищому навчаль-
ному закладі юридичного факультету («обох 
прав»), у перший період існування Львівського 
університету (1661–1773) у його структурі не 
було юридичного факультету. У другій поло-
вині XVII – на початку XVIII ст. у Львівському 
університеті з юридичних дисциплін викладали 
насамперед канонічне право на теологічному фа-

культеті. Згодом, через намагання забезпечити 
високий рівень освіти для задоволення потреб 
не тільки духовенства, а й представників полі-
тичної еліти, єзуїти вдались до заснування при 
Львівському університеті шляхетського конвікту 
(початок XVIII ст.) та Шляхетської колегії (1749), 
де, поряд з іншими предметами, викладали світ-
ські напрями юриспруденції. Однак скасування 
ордену єзуїтів 1773 р. спричинило ліквідацію 
Львівського університету, тому розвиток юри-
дичної освіти і науки в перший період його іс-
нування не набув поширення.
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постановка проблеми. Кожна правова систе-
ма складається із певної кількості частин. Усі вони 
взаємодіють заради досягнення цілей та виконання 
визначених керівництвом завдань. Вони, як пра-
вило, самовизначено обирають маршрут власного 
руху. Власне самоорганізація поведінки складових 
елементів правової системи є предметом дослі-
дження синергетики. Завдяки застосуванню кон-
цепції синергетичного підходу ми здатні впливати 
на самовстановлення правової системи. Як відомо, 
успішне керівництво забезпечує швидке якісне ви-
конання поставленного правовій системі завдання. 
Власне влив управління на поведінку правової сис-
теми береться до уваги під час виконання право-
вого прогнозування. Розглянемо яким чином відбу-
лося поєднання воєдино принципів синергетики та 
засад управління правовою системою. 

Стан дослідження. Значний внесок у визначен-
ня основних концепцій правознавства та до аналізу 
синергетики здійснили такі вчені, як: Р. Давід, К. 
Цвайгерт, Р.Г. Баранцев, В.є. Войцехович, Дамірлі 
Мехман Алішах огли, І.С. Кривцова, І.Р. Пригожин, 
С.С. Сливка, Г. Хакен тощо. 

Метою даної наукової статті є обґрунтовано до-
вести, що існує можливість впливати на розвиток 
правової системи завдяки застосуванню принципів 
синергетики. 

виклад основних положень. Державними ор-
ганами влади, громадськими інститутами і народом 
загалом створюється система загальнообов’язкових 
норм – право. Вони складаються історично як 
правові звичаї, санкціонуються і захищаються 
державою. Право є регулятором як порядку, так і 
взаємовідносин на національному та міжнарод-
ному рівнях. Вплив на нього чинять світогляд на-
селення, релігія тощо. Завдяки наявності права 

як сукупності правил поведінки, що виражають 
волю панівного класу, встановлених у законодав-
чому порядку визначаються загальнообов’язкові, 
формально-визначені норми, що виражають дер-
жавну волю суспільства, її класовий та загально-
людський характер, видаються або санкціонуються 
державою, охороняються державним примусом і 
є владно офіційним регулятором суспільних від-
носин. Завдяки праву, нормативному регулюванню 
суспільних відносин забезпечується цілісність (ви-
живання, самозбереження, відтворення) суспіль-
ства. Право як загальна і необхідна форма свободи 
у суспільних відносинах людей офіційно визнаєть-
ся і встановлюється як закон. Право як сукупність 
загальнозначущих норм, які приймаються з ме-
тою забезпечення стабільності, безпеки, розвитку 
і справляють результативний вплив на суспільні 
відносини становить собою регулятивно-охоронну 
систему. Норми права виходять з релігійних запо-
відей, соціальної етики, соціологічних чи біологіч-
них спостережень [1, c. 188-189; 2, с. 55; 3, с. 179]. 
Традиційно виділяють чотири основні форми пра-
ва: нормативно-правовий акт, правовий договір, су-
довий прецедент і правовий звичай [4]. у сукупнос-
ті вони становлять потужний правовий комплекс.

 Між елементами правової системи існують 
зв’язки, кожен елемент у середині даної суцільнос-
ті є нероздільним. Система взаємодіє із зовнішнім 
світом як цілісне утворення, її складові елементи 
діють узгоджено, функціонуючи як скінчена мно-
жина частин. Відносини між ними існують вио-
кремлено із середовища відповідно до певної мети 
в межах визначеного часового інтервалу. Вони 
взаємодіють із зовнішнім середовищем як ціле. За-
галом правова система являє собою упорядковану 
сукупність правових елементів, взаємопов’язаних 
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і взаємодіючих один із одним, яка має відносну 
самостійність і органічну єдність, характеризу-
ється внутрішньою цілісністю і автономністю 
функціонування. Таким чином правові елементи 
об’єднуються за спільною ознакою, призначен-
ням у сукупність і становлять єдине ціле. Отож, 
відносно стійку правову дійсність утворює певна 
кількість взаємозв’язаних елементів, що мають 
певні інтегративні особливості та внутрішні зако-
номірності, властиві саме цій спільноті [5, с. 7; 6,  
с. 65; 7, с. 800; 8, с. 188]. Ще однією характерис-
тикою правової системи є стійкі зв’язки елементів, 
які досягаються внаслідок структурного упорядку-
вання її частин. Поділ системи на окремі елементи 
й підсистеми є неоднозначним та залежить від мети 
й конкретних завдань дослідження. Важливою ри-
сою правової системи є її цілеспрямований функці-
ональний стан [9, с. 477]. Таким чином, сукупність 
взаємопов’язаних правових засобів, необхідних і 
достатніх для правового упорядкування поведінки 
в межах держави становлять її правову систему. 
Склад правової системи як необхідна і достатня 
сукупність її елементів здатний формуватися по-
новому в результаті виникнення певних змін [10, 
с. 483]. Відбувається самоорганізований розвиток, 
тобто має місце процес самоорганізації, який по-
рушує наявну динаміку рівноваги структури і спря-
мований на новий стан динамічної рівноваги, що у 
зміненій структурі буде зберігатися відносно стійко 
[11, с. 45]. На думку Ешбі, умовою визнання сис-
теми такою, що самоорганізовується, є наявність у 
ній комплексності, тобто їй необхідно бути такою, 
що складається з двох підсистем. В одній із них 
здійснюється самоорганізація, а інша управляє цим 
процесом [12, с. 237-328; 13, с. 123]. Саме завдя-
ки єдності складових компонентів забезпечується 
функціонування цілісного державного утворення 
та здійснюється управління ним.

Перш за все, необхідно вдало упорядкувати 
компоненти правової системи, тобто забезпечити 
їхнє гармонійне співвідношення та розвиток [14, 
с. 101]. Процес упорядкування правової системи, 
впорядкованого впливу на неї, який здійснюється 
відповідно до притаманної їй внутрішньої логіки 
розвитку, об’єктивних закономірностей розвитку 
та забезпечення функціонування саморегульова-
ної системи визначається науковцями як управлін-
ня правовою системою [15, с. 156]. Здійснювати 
управління означає: – спрямовувати процес, впли-
вати на розвиток, – визначати стан чого-небудь; – 
давати вказівки; – бути на чолі когось, чогось [7, с. 
395]. Управління в концепціях самоорганізації роз-
глядається з двох позицій: – процес самоорганізації 
відбувається завдяки впливу ззовні; – керівництвом 
визначаються дії, що обумовлюють самоорганіза-
цію у системі. У синергетиці параметри управління 
не моделюють поведінку правової системи безпо-
середньо, а спричиняють дієвість внутрішнього 
механізму її самоорганізації. Поведінка синерге-
тичних систем виглядає цілеспрямованою: система 
самостійно обирає шлях до власного розвитку у на-
прямку до вищої форми організації. Згідно синер-

гетичного підходу існує три основні фактори, зміна 
яких здатна впливати на систему, тобто завдяки за-
стосуванню яких можна керувати самоорганізаці-
єю: а) загальний вплив на систему навколишнього 
середовища; б) характеристика структури системи 
– кількість змінних елементів визначає поведінку 
системи; в) керівні параметри – ознаки домінуючих 
типів поведінки. Чинити внутрішній чи зовнішній 
вплив – бути впливовим елементом у суспільстві. 

Синергетика роз’яснює управління як ціле-
спрямований вплив на систему соціальних відно-
син заради переведення внутрішніх ресурсів сис-
теми із недієвого стану у діяльний. Даний процес 
здійснюється, щоб забезпечити настання необхід-
ного синергтичного ефекту. При цьому варто бра-
ти до уваги модні тенденції суспільства [16, с. 21, 
49]. А саме, вимоги громадянського суспільства 
загалом та потреби окремого індивіда зокрема. 
Синергетичний ефект є ефективним використання 
функціональних властивостей наявних правових 
засобів, яке досягається завдяки найкращому з усіх 
можливих варіантів їх поєднання [17, с. 181]. Си-
нергетичний ефект поділяється на позитивний та 
негативний.

Синергетика не сприймає управління як акт 
прямого впливу суб’єкта на об’єкт. Згідно синер-
гетичного підходу управління правовою системою 
являє собою здатність спричинити функціонування 
внутрішнього механізму самоорганізації у її меж-
ах. Адже, кожна система самостійно визначає шлях 
розвитку заради власного подальшого вдоскона-
лення. Відповідно встановлюються межі правового 
регулювання, а процеси самоорганізації доповню-
ють вплив прямого управління на правове життя. 
Процеси самоорганізації та управління у поєднан-
ні воєдино призводять до формування права і за-
конодавства у державі. Остатнє утворює відносно 
самостійну конструкцію, що здійснює інформацій-
ний та регулятивний вплив на систему практичних 
юридично значущих відносин. Кожна жива істота 
умеєах власної держави зобов’язана виконувати 
певні правила.

Системі, якою управляють, неможливо 
нав’язати будь-які різновиди впорядкування. Необ-
хідно брати до уваги її теперішній стан та перспек-
тиви, тенденції її розвитку. Хорошим вважається 
таке управління, котре здійснює на систему такий 
вплив, що активізує внутрішні ресурси самооргані-
зації, забезпечує дотримання порядку та стимулює 
розвиток системи у хорошому напрямку. Управлін-
ня суспільством передбачає його підтримку із вра-
хуванням відкритих та прихованих напрямків його 
самоорганізованого розвитку. Ефективність управ-
ління суспільством залежить від вміння працювати 
з людьми. Потрібно бути обізнаними з потребами, 
бажаннями людей, взнати істинні мотиви їхньої по-
ведінки, їхні прагнення та визначити їхні цілі. Вар-
то скоординувати дії громадян у вірному напрям-
ку. Вчасно підтримати людину – означає надати їй 
можливість само установитися в суспільстві.

Беручи до уваги фактор внутрішньої самоор-
ганізації суспільства і держави, можливо перед-
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бачити майбутні зміни у суспільних процесах та 
спрогнозувати реакцію суспільства на певні рішен-
ня керівництва у правовій сфері. Перехідний етап 
правової системи у мить нестабільності характери-
зується відсутністю однозначно вірного прогнозу 
на майбутнє. Адже, не можливо вірно визначити 
кінцеві наслідки від вчинених сьогодні правових 
вчинків. А важливість одержаного результату може 
не відповідати величині зусиль, здійснених для 
його досягнення: значні зусилля можуть призвес-
ти до незначного результату і навпаки [16, с. 47-48, 
67-68, 77, 232-235]. Таким чином, відсутня нагода 
цілковито контролювати події у правовій сфері [18, 
с. 51]. Здійснивши прогноз, слід вірити у його реа-
лізацію і надіятися на те, що трапиться саме так як 
спрогнозовано.

висновки. Результативність керівництва пра-
вовою системою залежить від поведінки її складо-

вих елементів. В основі існування кожної правової 
системи є явище самоорганізації. Варто розумно 
використати власне концепцію синергетики заради 
успішної побудови правової системи. А це в свою 
чергу надає змогу впливати на самоорганізацією 
розвитку правової системи заради того, щоб збіль-
шити ймовірність влучного передбачення перебігу 
подій у правовому середовищі. Метою викорис-
тання синергетичного підходу під час управління 
правовими системами є пошук та реалізація таких 
керуючих впливів, які забезпечать сталий самоор-
ганізований режим функціонування та розвитку 
правової системи за наявності зовнішніх і внутріш-
ніх збурень.

Синергетичний підхід застосовується для впли-
ву на самовизначення маршруту подальшого руху 
керованих підсистем для досягнення оптимального 
стану у функціонуванні об’єкта в цілому.
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принЦип верховенСтвА прАвА 
у ріШеннях конСтитуЦіЙного Суду укрАЇни

У статті досліджено зміст концепції верховенства права, принцип верховенства права як невід’ємна складова пра-
вової системи України, встановлене основне призначення принципу верховенства права, обґрунтовано мету верховен-
ства права, визначено реалізацію принципу на практиці, зокрема, в Рішенні Конституційного Суду України №15-рп від 
02.11.2004 р.

Ключові слова: концепція, принцип, призначення, реалізація, верховенство права.

В статье исследовано содержание концепции верховенства права, принцип верховенства права как неотъемлимая 
составляющая правовой системи Украины, установлено главное назначение принципа верховенства права, обосновано 
цель верховенства права, определено реализации принципа на практике, а именно в Решении Конституционного Суда 
Украины от №15-рп від 02.11.2004р.

Ключевые слова: концепция, принцип, назначение, реализация, верховенство права.

In this article is analyzed the following information: concept of the rule of law, principle of the rule of law as a part and par-
cel of legal system of Ukraine, main aim of the rule of law, realization of the principle the rule of law on practice, namely, in the 
Desigion of the Constitutional Court of Ukraine №15 from 02.11.2004.

Key words: concept, principle, aim (appointment), realization, the rule of law.

Одним із основних принципів правової держа-
ви на сьогодні виступає принцип верховенства пра-
ва. Даному питанню присвятили свою увагу багато 
науковців-конституціоналістів, зокрема Гергелій-
ник В. О., Погорілко В. Ф., Тихий В. П., Савчін М. 
В., Вітрук М. В., Назарова І. С. та інші. Проблеми 
реалізації принципу верховенства права у діяль-
ності Конституційного Суду України аналізував 
Селіванов А. О.

Концепція верховенства права, як зазначалося, 
ґрунтувалася (і переважно продовжує ґрунтуватися 
нині) на утвердженні таких цінностей, як: функціо-
нування держави, пов’язаної правом; повага до не-
відчужуваних прав і свобод людини та їх охорона, 
насамперед за допомогою незалежного і неуперед-
женого правосуддя, дотримання принципу юри-
дичної рівності громадян тощо [4, с. 10].

Принцип верховенства права все активніше 
проникає до правової системи України, однак на 
цьому шляху він стикається із різноманітними 
труднощами як об’єктивного, так і суб’єктивного 
характеру:

1) в національному праворозумінні продовжує 
домінувати позитивістський підхід. 

2) в українській юридичній практиці та юри-
дичній науці відсутнє його єдине (спільне) розу-
міння. Причому діапазон думок тут надзвичайно 
широкий – від ототожнення принципу верховен-

ства права з традиційним для колишнього радян-
ського правознавства принципом верховенства 
закону (англійське словосполучення «rule of law», 
як відомо, іноді не зовсім коректно перекладають 
як «верховенство закону») до розуміння принци-
пу верховенства права як виключно верховенства 
справедливості й розуму [6, с. 34].

Основне призначення принципу верховенства 
права полягає у забезпеченні свобод та прав люди-
ни, причому, насамперед, у її відносинах із держав-
ною владою та державними органами. Ідея «rule 
of law» з самого початку свого становлення була 
спрямована проти тиранії і свавілля монархічних 
режимів та авторитаризму, які часто використову-
вали формальний закон для досягнення антиправо-
вих цілей. ЇЇ метою було «зв’язати» державну владу 
правом, встановивши надійний правовий заслін її 
необґрунтованому втручанню у життя людей, ство-
ривши необхідні правові механізми для реалізації 
та захисту прав і свобод людини.

Тому мета верховенства права – це не просто 
формальне забезпечення порядку, передбачено-
го законами та іншими нормативними актами, 
встановленими державою, а утвердження такого 
правопорядку, який обмежує абсолютизм дер-
жавної, передусім виконавчої, влади, ставить її 
під контроль суспільства, створюючи для цього 
відповідні правові механізми. Інакше кажучи, 
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навіть бездоганний, з точки зору юридичної тех-
ніки, закон не завжди є панацеєю верховенства 
права [4, с. 8]. 

Звідси випливає перший і загалом таки майже 
безперечний висновок: самостійного значення, від-
мінного від принципу верховенства закону, прин-
цип верховенства права набуває тоді, коли право 
розглядається як явище, яке не міститься виключно 
в законах та інших нормативних актах, тобто коли 
має місце теоретичне і практичне розуміння права 
і закону. 

Відповідно до підходів Венеціанської комісії 
виділяють такі складові верховенства права:

– доступ до закону (положення закону повинні 
бути зрозумілими, ясними та передбачуваними);

– вирішення питань про юридичні права пови-
нно, як правило, здійснюватися на підставі закону, 
а не за розсудом;

– рівність перед законом;
– влада повинна реалізовуватися відповідно до 

закону, справедливо та розумно;
– права людини повинні бути захищені;
– повинні бути наявні засоби для врегулювання 

спорів без невиправданих витрат та відстрочок;
– наявність справедливого суду;
– держава повинна дотримуватися своїх 

зобов’язань у рамках як міжнародного, так і наці-
онального права [10]. Підтримуємо вищезазначену 
позицію, і вважаємо, що саме у такому контексті 
Конституційний Суд України має тлумачити прин-
цип верховенства права. Проаналізуємо, як «розу-
міє» Конституційний Суд України принцип верхо-
венства права у своїх рішеннях.

Відтак, важливе значення у розумінні верхо-
венства права має рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційним поданням Вер-
ховного Суду України щодо відповідності Консти-
туції України (конституційності) положень стат-
ті 69 КК України (справа про призначення судом 
більш м’якого покарання) № 15-рп від 02.11.2004 
р., в якому зокрема йдеться: Україна є правовою 
державою (стаття 1 Конституції України). Від-
повідно до Основного Закону України людина, ЇЇ 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю (частина перша статті 3); права і сво-
боди людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави (частина друга статті 
3); права і свободи людини є невідчужуваними та 
непорушними (стаття 21); кожен має право на пова-
гу до його гідності (частина перша статті 28); права 
і свободи людини і громадянина захищаються су-
дом (частина перша статті 55); однією з основних 
засад судочинства є рівність усіх учасників судово-
го процесу перед законом і судом (пункт 2 частини 
третьої статті 129).

Відповідно до частини першої статті 8 Консти-
туції України в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права. Верховенство права – це пану-
вання права в суспільстві. Верховенство права ви-
магає від держави його втілення у правотворчу та 
правозастосовну діяльність, зокрема в закони, які 

за своїм змістом мають бути проникнуті передусім 
ідеями соціальної справедливості свободи, рівно-
сті тощо. Одним із проявів верховенства права є 
те, що право не обмежується лише законодавством 
як однією з його форм, а включає й інші соціальні 
регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї 
тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені 
історично досягнутим культурним рівнем суспіль-
ства. Всі ці елементи права об’єднуються якістю, 
що відповідає ідеології справедливості ідеї права, 
яка значною мірою дістала відображення в Консти-
туції України [5, с. 27].

Таке розуміння права не дає підстав для його 
ототожнення із законом, який іноді може бути й не-
справедливим, у тому числі обмежувати свободу та 
рівність особи. Справедливість – одна з основних 
засад права, є вирішальною у визначенні його як 
регулятора суспільних відносин, одним із загаль-
нолюдських вимірів права. Зазвичай справедли-
вість розглядають як властивість права, виражену, 
зокрема, в рівному юридичному масштабі поведін-
ки й у пропорційності юридичної відповідальності 
вчиненому правопорушенню.

У сфері реалізації права справедливість про-
являється, зокрема, у рівності всіх перед зако-
ном, відповідності злочину і покарання, цілях 
законодавця і засобах, що обираються для їх до-
сягнення.

Також, Конституційний Суду України розглядав 
принцип верховенства права у рішенні від 22 груд-
ня 2010 року N 23-рп/2010 (справа про адміністра-
тивну відповідальність у сфері забезпечення безпе-
ки дорожнього руху), зокрема суд дійшов висновку, 
що елементами верховенства права є принципи 
рівності і справедливості, правової визначеності, 
ясності і недвозначності правової норми, оскільки 
інше не може забезпечити її однакове застосуван-
ня, не виключає необмеженості трактування у пра-
возастосовній практиці і неминуче призводить до 
сваволі. Принцип правової визначеності означає, 
що обмеження основних прав людини та громадя-
нина і втілення цих обмежень на практиці допусти-
ме лише за умови забезпечення передбачуваності 
застосування правових норм, встановлюваних та-
кими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого 
права повинне базуватися на критеріях, які дадуть 
змогу особі відокремлювати правомірну поведінку 
від протиправної, передбачати юридичні наслідки 
своєї поведінки [9].

Таким чином, зазначені рішення Конститу-
ційного Суду України свідчать про намагання на-
ціональної юриспруденції відійти від позитивіст-
ського праворозуміння, яке, розглядаючи право як 
«односторонню проекцію владної волі», ігнорує 
залежність правової системи від «взаємної відпо-
відальності – уряду перед громадянами і громадян 
перед урядом». Розуміння принципу верховенства 
права органом конституційної юрисдикції не вклю-
чає всіх елементів, які містить доповідь Венеціан-
ської комісії «Про верховенство права», а це у свою 
чергу віддаляє Україну від європейських стандар-
тів правозастосування.
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Вважаємо, що принцип верховенства права вар-
то тлумачити виходячи з концепції, зазначеної у 
доповіді Венеціанської комісії, оскільки саме таке 

розуміння включає всі необхідні аспекти даного 
принципу правової та соціально орієнтованої дер-
жави.
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проблеМи реАліЗАЦіЇ конСтитуЦіЙного політичного прАвА 
нА Свободу МАСовоЇ інФорМАЦіЇ

Розглянуто актуальні проблеми реалізації політичного права на свободу масової інформації та визначено, що сучас-
ними проблемами реалізації політичної свободи масової інформації є складні взаємовідносини з органами державної 
влади і органами місцевого самоврядування; порушення правил акредитації журналістів; економічна залежність друко-
ваних ЗМІ від органів влади; необґрунтована ініціація припинення діяльності друкованих ЗМІ; відсутність необхідного 
реагування з боку органів державної влади на критичні виступи в ЗМІ; перешкоджання розповсюдженню продукції ЗМІ; 
юридичне переслідування представників ЗМІ, ненадання інформації; фізичний вплив на представників засобів масової 
інформації та відсутність чіткої інформаційної політики в державі в цілому і в областях країни зокрема.

Ключові слова: реалізація свободи слова, проблеми реалізації політичних прав громадян, громадська експертиза, 
анатомія свободи слова, законні інтереси людини, законотворчість.

Рассмотрены актуальные проблемы реализации политического права на свободу массовой информации и опред-
елено, что современными проблемами реализации политической свободы массовой информации являются сложные 
взаимоотношения с органами государственной власти и органами местного самоуправления; нарушение правил аккре-
дитации журналистов; экономическая зависимость печатных СМИ от органов власти; необоснованная инициация пре-
кращения деятельности печатных СМИ; отсутствие необходимого реагирования со стороны органов государственной 
власти на критические выступления в СМИ; препятствия в распространению продукции СМИ; юридическое преследова-
ние СМИ, не предоставление информации; физическое воздействие на представителей средств массовой информации 
и отсутствие чёткой информационной политики в государстве в целом и в областях страны в частности.

Ключевые слова: реализация свободы слова, проблемы реализации политических прав граждан, общественная 
экспертиза, анатомия свободы слова, законные интересы человека, законотворчество.

Describes the current problems of realization of political rights on freedom of the media and determined that the modern 
problems of implementation of the political freedom of the media are difficult relationship with the bodies of state power and 
bodies of local self-government; violation of rules of accreditation of journalists; economic dependence of the print media from 
the authorities; unjustified initiate the termination of the activities of print media; lack of adequate response from the author-
ities critical reports in the media; obstacles to distribution of mass-media; legal persecution of media, the failure to provide 
information; physical impact on the media and the lack of clear information policy in the state in General and in the regions 
of the country in particular.

Key words: implementation of the freedom of speech, problems of realization of political rights of citizens, public examination 
of the anatomy of the freedom of expression and the legitimate interests of man, legislation.

 

Однією із самих складних сфер життєдіяль-
ності суспільства в нашій країні вже традиційно 
є реалізація свободи слова і, відповідно, права на 
свободу масової інформації державному рівні. У 
зв’язку з цим, на нашу думку, Президент України 
повинен запропонувати Уповноваженому Верхо-
вної Ради України з прав людини взяти участь 
у виробленні системи підтримки регіональних 
ЗМІ. В свою чергу, Уповноваженому проінформу-
вати Президента про те, що скарги на порушення 
прав ЗМІ, перш на все, регіональних, є одними з 
самих розповсюджених. Вказане доручення Пре-
зидент України необхідно надати Уповноважено-
му Верховної Ради України з прав людини саме 
зараз. Зважаючи на місце, роль та призначення 
конституційних суб’єктивних політичних прав і 
свобод громадян, систему яких традиційно ви-
значають терміном «види політичних прав», осо-
бливої актуальності набуває потреба в теоретич-
ному осмисленні найбільш важливих, ключових 
проблем реалізації даної групи прав людини, які 
виступають як основа існування і дієвості всієї 

системи прав людини. Саме визначення проблем 
реалізації конституційного політичного права на 
свободу масової інформації зумовлює можли-
вість практичної реалізації даного політичного 
права.

Проблеми реалізації конституційних суб’єк-
тивних політичних прав завжди знаходились у 
центрі уваги наукової спільноти. Дослідження 
окремих аспектів проблем реалізації даних прав 
зустрічаються у працях провідних українських і 
російських вчених-конституціоналістів: ю. Біту-
рина, О. Гаврілова, В. єлізарова, О. єрмічова, Т. 
Костецької, О. Малиновського, В. Понеділко, В. 
Толстошеєва, М. Федотова та ін. Разом з тим необ-
хідно визначити, що, зважаючи на абстрактний 
характер проблем реалізації конституційного по-
літичного права на свободу масової інформації, 
досить широке коло аспектів, які мають значення 
для усвідомлення проблем реалізації вищезазна-
ченого конституційного політичного права, потре-
бують подальшого дослідження, доопрацювання і 
наукового пошуку.
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Метою даної статті є розкриття сучасних про-
блем, виникаючих в процесі реалізації представни-
ками ЗМІ права свободу масової інформації.

Зарубіжний досвід переконує, що держава є 
ключовим стрижнем у становленні інформаційно-
го суспільства як координатор діяльності учасників 
інформаційних відносин, як законодавець, що за-
безпечує правові засади розвитку відповідних пра-
вовідносин, юридичний гарант реалізації права на 
інформацію, здатний захистити суб’єктів права від 
несанкціонованого доступу до інформації, забез-
печити недоторканність приватного життя люди-
ни, реалізацію права на інтелектуальну власність 
в інформаційній галузі, а також забезпечити умо-
ви конкурентоздатності в інформаційній індустрії, 
правила функціонування інформаційних систем, 
електронної торгівлі тощо [1, с. 64]. 

В Україні зареєстровано близько 4000 засобів 
масової інформації, близько 2500 є активнодію-
чими. Доля участі державних органів в установі 
ЗМІ в цілому по регіону трохи вище, ніж в країні: 
в Україні кожний п’ятий засіб масової інформації 
має в якості засновника чи співзасновника держав-
ні або муніципальні організації, а в місті Дніпро-
петровську – кожне четверте. Однак за суб’єктами 
держави число державних ЗМІ і зовсім різним.

За рівнем насиченості засобами масової інфор-
мації Дніпропетровський регіон в цілому не від-
носиться до числа «інформаційно богатих» україн-
ських регіонів. За підсумками досліджень за 2012 
р. лише одна з областей України потрапила в першу 
десятку територій, що мають найбільшу кількість 
доступних населенню засобів масової інформації 
(251), поступивши при цьому показнику тільки Ки-
єву (746) і Харкову (253). 

Наприклад, станом на липень 2013 року в Укра-
їні практично в кожному місті є своє телебачення. 
Телеглядачі мають можливість дивитися програ-
ми 72 місцевих телекомпаній і и телестудій, з них 
57 – недержавних. Найбільшим різномаїттям від-
різняється телеефір Києва і Харкова. З 1996 р. в 
країні діє Спілка незалежних телерадіокомпаній 
України, який об’єднує близько трьох десятків 
комерційних сповіщувачів. Спілка сприяє фор-
муванню державного інформаційного простору, 
здійснюючи взаємообмін телепрограмами. Разом 
з цим, до списку 10 інформаційних «аутсайдерів» 
України – територій, де населенню пропонується 
найвузькіший вибір джерел масової інформації. 
За ступенем насиченості засобами масової ін-
формації, можно назвати «регіоном контрастів». І 
перш за все це пов’язане з різницею в економічно-
му розвитку того чи іншого міста України: в най-
більш економічно активно розвинутих регіонах, 
відповідно, найбільша кількість як друкованих, 
так і аудіовізуальних ЗМІ. Тем не менш, можно го-
ворити про те, що проблеми, з якими стикаються 
ЗМІ в процесі реалізації права на свободу масової 
інформації є загальними як для ЗМІ, зареєстрова-
них в економічно сильних регіонах України, так і 
для ЗМІ в регіонах зі слабо розвиненою економі-
кою. В деяких регіонах України існують загальні 

проблеми для різних форм періодичного розпо-
всюдження масової інформації.

Сьогодні в країнах СНД немає жодного регіону 
з комфортним для ЗМІ законодавчим і політичним 
кліматом. Таке положення також наводиться авто-
рами книги «Общественная экспертиза: анатомия 
свободы слова» [2, с. 56]. В вказаній книзі зібра-
ни результати дослідження, проведенного в межах 
проекту «Общественная экспертиза». Дослідження 
проводилось за трьома напрямами. По-перше, в 
дослідженні відбувається спроба визначити, на-
скільки в тому чи іншому регіоні для журналистів є 
вільним доступ до інформації. Для цього аналізува-
лися два параметри: чи порушують місцеві правила 
акредитації журналістов українське законодавство 
про ЗМІ (скільки знайдено таких порушень?), і чи 
готові місцеві чиновники реагувати на інформацій-
ні запити редакцій. По-друге, – наскільки є вільним 
видавець чи сповіщувач в кожному з регіонів. Тоб-
то аналізували місцеві особливості реєстрації дру-
кованих видань і ліцензування телерадіосповіщу-
вачів і місцеве законодавство про підтримку ЗМІ, а 
також ступінь впливу держави на доступ редакцій 
до засобів виробництва газет, журналів і телераді-
осповіщення. По-третє, які умови розповсюдження 
друкованих ЗМІ. Саме тут, перш за все, врахову-
валось, чи є в регіоні податкові пільги для розпо-
всюджувачів, і скільки інстанцій необхідно пройти 
підприємцю, який забажав відкрити свій кіоск.

По кожному з напрямів були розраховані відпо-
відні індекси, на основі яких вдалось „намалювати» 
чотири карти. Ця карта свободи доступу до інфор-
мації, карта свободи виробництва інформації, карта 
свободи розповсюдження інформації і підсумкова 
карта свободи масової інформації (карта свободи 
слова) [3, с. 17]. Підсумкова карта і стала сенса-
цією. З’ясувалось, що на сьогодні в Україні немає 
жодного регіону, в якому було б створено сприят-
ливий режим для всіх стадій створення інформа-
ційного продукту. В той час як в десяти регіонах 
України сприятливі для представників ЗМІ умови 
доступу до інформації, а в одному регіоні – сприят-
ливі умови виробництва, а також розповсюдження 
інформаційного продукту (м. Київ), в жодному з 
них позитивні фактори не з’єднуються разом і не 
створюють у підсумку комфортний законодавчий 
і політичний субклімат для ЗМІ. «Карта свободи 
слова оказалась двокольоровою! Блакитний колір, 
яким передбачалось відмітити інформаційно від-
криті та вільні регіони, на карті відсутні – як, влас-
не і в житті позначене ним явище. Існує тільки фі-
олетовий (ним помічені території з несприятливою 
для масс – медіа середовищем) і синій (ті регіони, 
де змішані сприятливі і несприятливі для ЗМІ фак-
тори). Причому фіолетовий колір щільно покриває 
більше половини всієї карти...» [4, с. 169].

За період, який відбувся з часу здійснення 
проекту «Общественная экспертиза» ситуацій, 
пов’язана з реалізацією права на свободу масової 
інформації України в чомусь змінилась, але в осно-
вному залишилась тією ж самою. Намітились тен-
денції до усунення одних порушень свободи масо-
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вої інформації (в основному на державному рівні) 
і отримали своє продовження існуючі порушення в 
регіонах [5, с. 77].

В 2010 році Спілкою журналістів України і Ін-
ститутом „Общественная экспертиза» була створе-
на аналітична доповідь «Засоби масової інформації 
України 2009: аналіз, тенденції, прогноз». Загаль-
ний висновком даної доповіді можна вважати на-
ступне: положення ЗМІ в Україні по зрівнянню з 
2006 роком корінним чином не покращилось; низка 
негативних тенденцій, які виявлені у попередньо-
му дослідженні, отримали своє логічне продовжен-
ня; свобода масової інформації продовжує пору-
шуватися. Загальною проблемою для всіх засобів 
масової інформації, територією діяльності яких 
є вся наша держава, є складні взаємовідносини з 
органами державної влади і органами місцевого 
самоврядування.  Відмічається слабка виконавча 
дисципліна і безвідповідальність посадових осіб 
і чиновників різних рівнів, що призводить до по-
рушення чи невиконання законів, указів і рішень 
судів. Порушення, невиконання або неналежне ви-
конання українських законів і указів частіше про-
являються в порушенні порядку реалізації норм і 
термінів виконання доручень, встановлень не пе-
редбачених вітчизняним законодавством процедур 
для реаліації прав громадян, виконання норм і до-
ручень не в повному обсязі або перекручування їх 
змісту. Спостерігається чиновницька бездіяльність, 
яка дискредитує державну владу, яка створює умо-
ви для корупції і зловживань, нарушень прав і сво-
бод громадян, що підриває основи конституційного 
ладу [6, с. 7].

Інша проблема полягає у порушенні правил 
акредитації електронних журналів. На нашу думку, 
важливо провести створеним «Комітетом сприяння 
захисту законних інтересів людини» мониторинг 
стану дотримання прав і свобод людини на тери-
торії хоча б якоїсь однієї області, що як раз і по-
каже, що «Положення про акредитацію журналіс-
тів», прийняте Верховною Радою України в 2006 
р. протирічить національному законодавству та іс-
тотно обмежує право представників ЗМІ на доступ 
до інформації про діяльність українського парла-
менту. В Положенні містились, наприклад, такі 
вимоги: інформувати чиновників про підготовлені 
матеріали; для отримання доступу до парламенту, 
щоб поспостерігати за законотворчістю, необхідно 
було б надати довідку на акредитацію з повною на-
звою ЗМІ, іменами засновників, вказанням тиражу, 
періодичності виходу, часом сповіщення, регіону 
розповсюдження, місцезнаходження редакції, по-
штової адреси і телефон та додати до цього сві-
доцтва про реєстрацію і ліцензії, а також номери 
редакційних автомашин, які будуть використову-
ватися для доставки журналістів до будівлі Ради; 
обов’язково повинні були бути вказані прізвище, 
ім’я, по-батькові журналіста, його посада, домаш-
ній та службовий телефони.

При цьому державні законодавці залишили за 
собою право відмовити в акредитації «спеціалі-
зованим» ЗМІ, а також будуть мати право позбав-

ляти акредитації журналістів за низкою причин, а 
саме: «розповсюдження журналістом відомостей, 
які ганьблять честь та гідність Ради, ігнорування 
участі в заходах, які проводяться Радою протягом 
трьох місяців» тощо [7, с. 20]. Порушення були на-
стільки очевидними, що в 2007 р. Верховна Рада 
України прийняла постанову «Про забезпечення 
доступу до інформації про діяльність державних 
органів виконавчої влади в Україні». І хочя даний 
підзаконий акт стосується тільки виконавчих орга-
нів влади, тем не менш його можна розцінювати як 
ще один крок до більш досконалого забезпечення 
свободи масової інформації на території України. 
Тем не менш, наша держава продовжує відносити-
ся до групи держав, де переважають несприятливі 
умови для свободи слова і доступу до інформації.

Наступною проблемою є економічна залежність 
друкованих ЗМІ від органів влади. Як показав про-
ведений нами аналіз, практично всі подібного роду 
підзаконні нормативні акти, які діють території 
України, містять положення, згідно з яким акреди-
тованими при органах державної влади і при орга-
нах місцевого самоврядування можуть бути тільки 
представники ЗМІ, що фінансуються з державного 
чи обласних бюджетів. Згадаємо, що підтримкою 
органів державної влади користуються виключно ті 
періодичні друковані видання, які включені до від-
повідного (державного чи регіонального) реєстру 
ЗМІ. З одного боку, підтримка газет і журналів на 
території України в умовах кризиси українського 
періодичного друку (особливо регіонального) іс-
тотно сприяє розповсюдженню масової інформації 
на території України. До того ж районні і міські га-
зети у взаємозв’язку з територіальними органами 
влади (державними районними адміністраціями чи 
органами муніципальних утворень (муніципаль-
них районів)) покликані вирішувати досить велике 
коло соціальних проблем.

До даного часу в деяких регіонах України, на-
приклад, в Дніпропетровській області склалася 
досить життєздатна система взаємозв’язку між за-
собами масової інформації, органами державної 
влади і населенням. Що стосується безпосередньо 
державних районних і міських газет, то в кількісно-
му відношенні вони складають приблизно четверту 
частину всіх друкованих ЗМІ України. За організа-
ційно-правовою формою 23 з них мають статус дер-
жавної установи, 2 – державного підприємства, 4 – 
муніципальної установи. Даний сектор друкованих 
ЗМІ характеризують стабільність, що підтверджу-
ється стійкою тенденцією до росту тиражів, тоб-
то є затребуваність споживачем [8, с. 41]. Спектр 
проблем суспільного життя України, яким місцева 
преса приділяє значну увагу, дуже широкий. Серед 
них не тільки специфічні проблеми території, але 
й більш загальні соціальні питання, характерні для 
всієї держави. Треба також зазначити, що районні 
газети цілком орієнтовані на взаємозв’язок з орга-
нами державної влади і органами місцевого само-
врядування. Але з іншого боку, враховуючи підста-
ви на яких ЗМІ може бути включено до реєстру і, 
відповідно, отримати необхідні бюджетні кошти, 
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ми незмінно доходимо висновку: підтримкою з 
боку органів влади користуються тільки лояльно 
налаштовані до неї засоби масової інформації.

Положення друкованих засобів масової інфор-
мації в Україні є схожим з положенням ЗМІ в Росій-
ській Федерації. Районні і міські ЗМІ в місті Київ 
мають свій «короткий повідець» – обласний реєстр, 
який дозволяє владі регулювати відносини з ре-
дакціями за допомогою податкових пільг, разових 
виплат на набуття автомобилей або техніки, про-
ведення ювілеїв видань тощо. Не включена до ре-
єстру газета стає ізгоєм на інформаційному полі: її 
журналістів не запрошують на районні і міські за-
ходи, редакція позбавляється бюджетних вливань, 
спрямованих на погашення різниці між доходами 
і витратами.

Розповсюдженим способом сокритого вливан-
ня на засоби масової інформації стали договори 
на надання інформаційних послуг між органами 
державної влади чи органа місцевого самовряду-
вання і певному засобу масової інформації (час-
тіше за всього друкованого – газети районного 
масштабу) на надання інформаційних послуг. 
Згідно з такими документами засоби масової ін-
формації здійснюють «всебічне» висвітлення ді-
яльності органу власти, з яким укладений договір, 
а відповідний орган державної влади або орган 
місцевого самоврядування надає ЗМІ інформацію 
про свою діяльність і грошове винагородження 
відповідно до договору. Як показав проведений 
нами аналіз умов діяльності ЗМІ, договори про 
надання інформаційних послуг мають місце в 

усіх регіонах України та їх розірвання, як пра-
вило, відбувається в односторонньому порядку 
за ініціативою органа влади як санкція за «нена-
лежне» висвітлення діяльності органів державної 
влади чи органів місцевого самоврядування. Дуже 
часто недосконалість законодавчого регулювання 
в цілому, призводить до невизначеності механіз-
мів виконання конкретного нормативного акта. 
Так виглядає ситуація з Законом України «Про 
засоби масової інформації (пресу)», яким перед-
бачені пільги для виробництва і розповсюдження 
періодичних друкованих видань і засобів масової 
інформації. Встановлюється, що данні пільги не 
розповсюджуються на друковані видання і засо-
би масової інформації рекламного і еротичного 
характеру, але частенько органи державної влади 
відмовляють у підтримці газетам і журналам, які 
такими не є. У зв’язку з цим не може бути й мови 
про незалежні друковані засоби масової інформа-
ції, оскільки сама постановка питання про дер-
жавну підтримку передбачає цілком визначену за-
лежність від відповідних органів влади. [9, с. 119].

Проведений аналіз свідчить, що наявність різ-
ного ступеня соціального виконання законодавства 
про засоби масової інформації диктує необхідність 
вивчення проблем, тенденцій і перспектив його 
реалізації. У зв’язку з цим, необхідно розробити 
комплексну науку про соціальне виконання законо-
давства України, предметом вивчення якої, в тому 
числі, було б законодавство про засоби масової ін-
формації та проблеми реалізації конституційних 
суб’єктивних політичних прав.
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проблеМи поруШення прАвА 
нА оСобиСте життя тА Його тАЄМниЦЮ

У статті розглянута та проаналізована існуюча наукова література з проблематики, пов’язаної з реалізацією та за-
хистом права на особисте життя, досліджені можливості збереження таємниці приватного життя, встановлено співвід-
ношення необхідністю забезпечення недоторканості особистого життя особи та захисту прав та інтересів інших осіб. 

Ключові слова: особисте життя, приватне життя, таємниця особистого життя, недоторканість приватного життя, 
захист конфіденційності особистого життя особи.

В статье рассмотрена и проанализирована существующая научная литература по проблематике, связанной с реа-
лизацией и защитой права на личную жизнь, исследованы возможности сохранения тайны частной жизни, установлено 
соотношение необходимостью обеспечения неприкосновенности личной жизни человека и защиты прав и интересов 
других лиц.

Ключевые слова: личная жизнь, частная жизнь, тайна личной жизни, неприкосновенность частной жизни, защита 
конфиденциальности личной жизни человека.

In the article has been reviewed and analyzed existing scientific literature on issues, related to the implementation and pro-
tection of the right to privacy, investigated the possibilities of preserving privacy, identified the need to ensure value for privacy 
rights and the protection of the rights and interests of other persons.

Key words: personal life, privacy, protection of privacy rights.

Права та свободи людини Конституцією Укра-
їни проголошені найвищою цінністю, а їх утвер-
дження і забезпечення є головним обов’язком 
держави. Людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека, тобто її особисті 
немайнові права, визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю, а отже, визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави, яка і відповідає 
за неї перед людиною. 

Перш за все, варто відзначити, що право на пова-
гу до особистого (приватного) життя закріплене на 
найвищому рівні – міжнародному. Зокрема, це: стат-
тя 12 Загальної декларації прав людини 1948 року; 
стаття 8 європейської Конвенції захисту прав люди-
ни та основних свобод 1950 року; дві резолюції «Про 
захист недоторканості особистого життя у зв’язку зі 
створенням електронних баз даних» – одна для при-
ватного, інша для державного сектору 1973 та 1974 
років відповідно; Конвенція Ради європи «Про за-
хист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 
персональних даних» від 28 січня 1981 року; дирек-
тива європейського парламенту «Про захист фізич-
них осіб стосовно обробки персональних даних та 
про вільний рух цих даних» від 24 жовтня 2001 року 
та резолюція «Право на недоторканність особистого 
життя в цифрове століття» 26 листопада 2013 року.

Необхідно підкреслити, що у відповідності до 
зазначених міжнародних стандартів, найважливіші 
особисті немайнові права закріплені і Конститу-
цією України. Серед них, між іншим, закріплено і 
право на особисте життя. Так, відповідно до стат-
ті 32 Конституції України ніхто не може зазнавати 
втручання в його особисте і сімейне життя, крім 
випадків, передбачених Конституцією. Не допус-
кається збирання, зберігання, використання та по-
ширення конфіденційної інформації про особу без 
й згоди, крім випадків, визначених законом, і лише 
в інтересах національної безпеки, економічного до-
бробуту та прав людини.

В свою чергу, відповідно до ст.ст. 270, 271, 
301 ЦК України зміст права на недоторканність 
особистого і сімейного життя, полягає в тому, що 
фізична особа вільно, на власний розсуд визначає 
свою поведінку у сфері свого приватного життя і 
можливість ознайомлення з ним інших осіб та має 
право на збереження у таємниці обставин свого 
особистого життя. Варто звернути увагу на ч. 4 
ст. 301 ЦК: обставини особистого життя фізичної 
особи можуть бути розголошені іншими особами 
лише за умови, що вони містять ознаки правопо-
рушення, що підтверджено рішенням суду, а також 
за її згодою.



27

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

Отже, закріплення в Конституції особистих не-
майнових прав має велике значення для розвитку 
законності в Україні, проте, лише при наявності 
чіткого цивільно-правового регулювання відносин, 
що виникають в сфері дії особистих немайнових 
прав, можуть існувати гарантії захисту цих прав. 

Дослідженням питань стосовно права на осо-
бисте життя та його таємницю займалася значна 
кількість вітчизняних та зарубіжних вчених. Ва-
гомий внесок в розвиток доктрини з даних питань 
зробила праці таких науковців як Л.О. Красавчико-
ва, М.К. Треушніков, З.В. Ромовська, І.Л. Петрухін, 
А.В. Соловйов, Л.В. Малюга, С.М. Логінова, Д.О. 
Гетьманцев, В.Г. Лісогор, В.А. Жакенов, М.Н. Ма-
леіна, Л.І. Котієва, ю.О. Гелич та інші.

Вирішення низки дискусійних раніше питань, 
які стосуються різних аспектів особистого життя 
особи, було значною мірою здійснено рішенням 
Конституційного Суду України. Рішення було ви-
несено в результаті розгляду 20 січня 2012 року 
справи за конституційним поданням Жашківської 
районної ради Черкаської області щодо офіцій-
ного тлумачення положень частин першої, другої 
статті 32, частин другої, третьої статті 34 Консти-
туції України. 

Зокрема, Рішенням КСУ від 20 січня 2012 р. 
було визначено, що:

- інформацією про особисте та сімейне життя 
особи є будь-які відомості та/або дані про відно-
сини немайнового та майнового характеру, обста-
вини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та 
членами її сім’ї, за винятком передбаченої закона-
ми інформації, що стосується здійснення особою, 
яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій 
держави або органів місцевого самоврядування, 
посадових або службових повноважень;

- така інформація про особу є конфіденційною;
- збирання, зберігання, використання та по-

ширення конфіденційної інформації про особу 
без її згоди державою, органами місцевого само-
врядування, юридичними або фізичними особами 
є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке 
втручання допускається винятково у випадках, ви-
значених законом, і лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Дане Рішення КСУ одразу ж стало предметом 
дискусій у юридичній літературі і сьогодні підда-
ється обговоренням та критиці, зокрема, на його 
адресу було написано багато критичних статей. 
Проте, все ж, дане Рішення власне і поставило 
крапку в проблемних питаннях, які не мали своєї 
однозначної відповіді до цього часу. 

Отже, розглядаючи проблеми, які виникають 
в зв’язку з порушенням права на особисте життя 
та його таємницю, з урахуванням вищесказаного, 
слід звернути детальнішу увагу на такі менш до-
сліджені аспекти, як: проблеми, які виникають у 
зв’язку з порушенням право на особисте життя 
людини іншими особами та проблеми, пов’язані 
зі співвідношенням права на збереження таємниці 
особистого життя людини і захистом прав та ін-
тересів інших осіб.

Спочатку слід приділити увагу проблемам, які 
виникають у зв’язку з порушенням право на осо-
бисте життя людини іншими особами, оскільки 
число саме таких порушень становлять значну 
частку від їх загальної кількості. 

Перш за все, слід розрізняти порушення права 
людини на особисте життя, інформація про яке є 
конфіденційною, і приниженням його честі, гід-
ності та ділової репутації, яке сьогодні є пошире-
ним явищем у зв’язку з набуттям значного розвитку 
ЗМІ, включаючи друковані видання, телебачення 
та ресурси мережі Інтернет. Іноді ці справи схожі, 
хоча у них є принципова відмінність. У випадках 
порушення честі і гідності закон говорить про по-
ширення неправдивих відомостей, які порочать 
репутацію (у широкому розумінні) тієї чи іншої 
людини. При порушенні ж права на особисте жит-
тя відповідність або не відповідність дійсності по-
ширених відомостей ролі не грає, як і те, порочать 
вони його чи є схвальними [4]. 

Права, що включаються в право на особисте 
життя, можна класифікувати за таким критерієм, як 
спосіб розголошення інформації особистого харак-
теру. Таких способів, як і груп прав, в юридичній 
літературі виділяють два. 

Перший спосіб виявляється у неправомірному 
ознайомленні і розголошенні інформації особис-
того характеру, що здійснюється шляхом проник-
нення у житло чи перегляду кореспонденції та осо-
бистих документів тощо. Власне тому необхідно 
забезпечити недоторканність цих засобів особис-
того спілкування та виділяти таку групу прав, як 
права, що забезпечують недоторканність особисто-
го життя, до якої належатимуть: право на недотор-
канність житла, право на недоторканність засобів 
особистого спілкування, право на недоторканність 
особистих документів.

Другим способом є розголошення особистої 
інформації незаконними діями осіб, які у зв’язку 
з своєю професійною діяльністю зобов’язані були 
не розголошувати відкриту їм таємницю особис-
того життя. Цю групу прав можна назвати права, 
що забезпечують таємницю особистого життя. 
Друга група складається з права на: адвокатську 
таємницю, нотаріальну таємницю, банківську та-
ємницю, лікарську таємницю, таємницю усинов-
лення [5, с. 10]. 

Коротко розглянемо питання стосовно осно-
вних груп прав. 

Так, перш за все, слід звернути увагу на право 
на недоторканність житла, яке гарантується ст. 30 
Конституції України. В даному аспекті важливим 
є те, що недоторканністю житла не є фізична не-
доторканність відповідної споруди або її частини. 

Адже, якби суть права на недоторканність жит-
ла зводилася лише до того, що не слід ламати двері, 
розбивати скло, проламувати стіни та інші елемен-
ти будинку, то подібне право нічим би не відріз-
нялося від існуючих відповідних майнових прав 
(права власності або користування). Суб’єктивне 
цивільне право на недоторканість житла є особис-
тим немайновим абсолютним правом, у відповід-
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ності з яким уповноважена особа може вчиняти в 
своєму житлі будь-які дії на свій розсуд, а також 
відвертати будь-які спроби проникнення в житло 
без його згоди, крім випадків, прямо вказаних у за-
коні [5, с. 10]. За порушення даного права настає 
кримінальна відповідальність, що в черговий раз 
підкреслює його цінність та особливу посилену 
охорону державою.

Оскільки досить часто люди фіксують описи 
дій, думок, фактів особистого життя в різних до-
кументах, ознайомлення з цими документами сто-
ронніх осіб є ще одним з проявів проникнення в 
сферу особистого життя, з огляду на це важливим є 
і право на недоторканність особистої документації, 
що являє собою суб’єктивне особисте немайнове 
право, згідно з яким кожна особа наділена свобо-
дою створення, ведення, використання і розпоря-
дження своїми особистими документами на влас-
ний розсуд. 

Це право полягає у тому, що ознайомлення з 
особистими паперами, їх використання, зокрема 
шляхом опублікування, допускається лише за зго-
дою особи, а у разі смерті автора – за згодою його 
дітей та другого з подружжя, а якщо їх немає, то 
інших членів сім’ї та родичів, а також спадкоємців. 
Будь-яке втручання з боку сторонніх осіб без волі 
власника, за винятком випадків, передбачених за-
коном, виключається.

Наступним є право на недоторканність засобів 
особистого спілкування, яке передбачає заборо-
ну для будь-кого без згоди особи, яка висилає або 
одержує листи, спілкується по телефону, телегра-
фу або за допомогою інших засобів електронного 
і поштового зв’язку, знайомитися з її листуванням 
чи іншою кореспонденцією, прослуховувати її те-
лефонні розмови тощо, а також розголошувати їх 
зміст або сам факт листування, телефонної розмо-
ви, відправлення чи отримання грошового пере-
казу, телеграми та іншої кореспонденції. Про важ-
ливість даного права свідчить навіть те, що його 
порушення визнається кримінальним законодав-
ством як злочин [5, с. 11]. 

Особливо проблемним є питання і щодо права 
на адвокатську, банківську, нотаріальну та лікар-
ську таємниці. Відзнакою даного виду прав, що 
включаються в право на особисте життя, є те, що 
адвокат, лікар, банкір, нотаріус зобов’язані зберіга-
ти в таємниці відомості особистого характеру, які і 
становлять зміст такої таємниці, з якими вони озна-
йомилися в процесі виконання покладених на них 
функцій в межах їх професійної діяльності. 

Проте таємниці поширюються не тільки на ін-
формацію, що стосується клієнта, пацієнта, а й на 
інформацію щодо осіб, які зверталися до адвоката, 
лікаря, нотаріуса, банкіра за допомогою, але яким 
останні відмовили. Це є необхідною умовою для 
ефективної їх діяльності, оскільки без достатньої 
інформації лікар не зможе встановити правильний 
діагноз, а адвокат кваліфіковано надати правову 
допомогу. Проте коло суб’єктів, зобов’язаних збе-
рігати в таємниці відомості особистого характеру, 
є дещо ширшим, ніж просто адвокат, лікар, банкір, 

нотаріус і охоплює також помічників адвоката, но-
таріуса, посадових осіб адвокатських, нотаріаль-
них об’єднань, інших службовців банку, санітарки, 
регістратори, секретарі, адміністратори, тобто на 
всіх працівників, яким стали відомі відомості при 
виконанні ними службових обов’язків [5, с. 11]. 

Проблеми виникають тоді, коли слід відповісти 
на питання, що ж слід розуміти під розголошенням 
таємниці? В доктрині вважається, що під розголо-
шенням слід, в загальному, розуміти ті випадки, 
коли одержані адвокатом, лікарем та іншим ви-
значеним особам відомості стають відомими хоча 
б одній сторонній особі. Але виникає дискусійне 
запитання: чи може адвокат, лікар у разі потреби 
радитися зі своїми колегами? 

Науковець А. Бідник стверджує, що вони все ж 
таки можуть це робити, оскільки колеги не є сто-
ронніми особами, але в цьому випадку вони пови-
нні намагатися уникати називання прізвища клієн-
та, пацієнта і інших зайвих відомостей [5, с. 11]. 

Проте така позиція видається недостатньо та 
сумнівно обґрунтованою, а отже, дещо спірною. 

По-перше, без надання певної кількості необ-
хідних відомостей такий «колега», скоріше за все, 
не зможе адекватно оцінити ситуацію та надати 
доречну пораду, в свою ж чергу, надання йому та-
ких відомостей вже буде порушенням права осо-
би-клієнта на особисте життя, його таємницю та 
недоторканість. По-друге, звернення клієнта саме 
до цієї особи (адвоката, лікаря та інших) свідчить 
про її бажання отримати кваліфіковану консульта-
цію саме від цього спеціаліста, а не її колег чи ро-
дичів. По-третє, перелічені особи (адвокат, лікар 
та інші) повинні мати певний рівень кваліфікації 
та професіоналізму, а отже, в разі недостатності 
такого рівня і не можливості прийняття необхід-
ного рішення без наради з іншими професіонала-
ми, відповідна особа має повідомити про це свого 
клієнта та може запропонувати йому звернутися 
до іншого фахівця. 

Останнім питанням, яке буде розглянуте в даній 
роботі є проблематика співвідношенням права на 
збереження таємниці особистого життя людини та 
захистом прав та інтересів інших осіб.

Особливо гостро дане питання постає під час 
судового розгляду спорів, оскільки способами вста-
новлення фактичних обставин як у цивільних спра-
вах, так і в кримінальних є судові докази. Доведен-
ня фактів здійснюється за допомогою доказів, що 
підлягають підтвердженню шляхом дослідження 
всіх наявних відомостей про них, і є обов’язковою 
умовою забезпечення можливості правильного ви-
рішення справи та забезпечення захисту прав та 
інтересів сторін. 

Звичайно, що коло доказових фактів, з’ясування 
яких необхідне по кримінальній або цивільній 
справах, визначається обставинами кожної кон-
кретної справи. Саме встановлення фактичних 
обставин і кола доказів, що стосуються справи, 
тісно пов’язане з проблемою забезпечення, захис-
ту особистих немайнових прав. Наприклад, при 
виникненні необхідності ознайомлення зі змістом 
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документів особистого характеру, які необхідні для 
встановлення обставин справи [6]. 

Проте, дослідження таких доказів є обов’яз-
ковим, оскільки саме ті або інші докази, по-перше, 
в силу їх віднесеності здатні спростувати або під-
твердити факти, що мають значення для кримі-
нальної або цивільної справ, по-друге, закон надає 
їм заздалегідь передбаченої процесуальної форми 
і, по-третє, закон встановлює процесуальний поря-
док їх отримання і дослідження [7, с. 4]. 

Однак, постає питання, як визначити межі спів-
ставлення під час вирішення конфлікт, що виникає 
у судовому процесі, між правом однієї сторони на 
збереження таємниці особистого життя та захис-
том прав та інтересів другої сторони та інших осіб? 
Адже, зазвичай, особисту таємницю становлять 
відомості про приватне життя конкретної особи, 
які ця особа бажає зберегти в таємниці від інших 
осіб, зокрема, такими відомостями можуть бути ві-
домості про її здоров’я, інтимне життя, хобі або ж 
сімейні таємниці – відомості про приватне життя 
члена або членів окремої сім’ї, які вони бажають 
зберегти у таємниці від сторонніх осіб.

Наприклад, якщо для правильного вирішення 
цивільного спору між подружжям потрібно розкри-
ти інформацію про наявність позашлюбних сто-
сунків одного з них. Звичайно, що та сторона, яка 
має такі стосунки, бажатиме зберегти їх існування 
в таємниці, в той час, як для ефективного захисту 
іншої сторони такий факт має бути встановлений і 
доведений. Вирішення подібних питань є надзви-
чайно гострими и дискусійними. 

Звичайно, що розв’язання подібних конфліктів 
інтересів, як і конкретне коло доказових фактів, 
з’ясування яких необхідне по тій чи іншій справі, 
визначається обставинами кожної конкретної спра-
ви. А отже, і вирішуватися має, виходячи з кількості 
вже наявних фактів, можливості доведення прови-
ни однієї та повного забезпечення інтересів іншої 
сторони без викриття спірного факту, вагомості ді-
знання про спірний факт для сторони, права якої 
захищаються (в наведеному прикладі знання дру-
гою стороною такого спірного факту є важливим, 
не залежно від рівня його впливу на безпосереднє 
забезпечення її прав, оскільки сімейне законодав-
ство загалом встановлює засади поваги до другого 
з подружжя), інших обставин. Саме дані чинники 
повинні мати вирішальний вплив при розв’язання 
подібних делікатних питань. 

На користь подібної позиції можна висловити 
і інші аргументи, зокрема, при вирішенні питання 
про пріоритет прав однієї особи чи гарантій, що за-
безпечують фактичну реалізацію та всебічну охо-
рону прав і свобод іншої особи, слід все ж таки ви-
знати, що саме права визнані найвищою цінністю в 
світі, в той час як призначенням гарантій є забезпе-

чення найсприятливіших умов для реалізації таких 
прав, тобто гарантії виступають засобом, що забез-
печує перехід від передбачених конституцією мож-
ливостей до реальної дійсності [8, с. 110]. Гарантії 
покликані забезпечувати реалізацію відповідних 
прав, таким чином, є, свого роду, допоміжними по 
відношенню до самих прав. 

Отже, при можливості ефективного забезпе-
чення інтересів особи за допомогою інших фак-
торів існуючої системи гарантій та не важливості 
дізнання іншою особою такого спірного факту, не 
залежно від рівня його впливу на безпосереднє за-
безпечення її прав, слід віддавати пріоритет праву 
особи на збереження таємниці особистого життя та 
вирішувати наявний спір без вдавання до викриття 
спірного факту.

Таким чином, очевидним є наявність низки не 
вирішених проблемних питань, які стосуються 
права на особисте життя людини та збереження 
його таємниці. Насамперед, значна частина цих 
спірних питань є наслідком недостатнього, неефек-
тивного та застарілого законодавчого регулювання 
даної сфери, відсутність дієвих механізмів і належ-
ної системи гарантій захисту особистих немайно-
вих прав особи, зокрема права на особисте життя. 

Наостанок можна навести слова ю.О. Гелич 
про те, що чинне законодавство України та про-
екти законодавчих актів позбавлені системності 
в частині регламентації відносин щодо охорони 
таємниці особистого життя людини. Насампе-
ред, це полягає у використанні понять із різним 
змістовим наповненням. Саме тому існує необ-
хідність визначення обсягу і складових поняття 
«інформаційно-правова охорона таємниці осо-
бистого життя людини». До перспектив подаль-
ших досліджень у цьому напрямку можна відне-
сти розробки щодо чіткого розмежування понять, 
використовуваних у чинному законодавстві Укра-
їни для позначення різних обсягів інформації про 
особисте життя людини задля їх використання у 
нормопроектній роботі органів державної влади 
України [9, с. 88]. 

Особливу увагу слід звернути і на прийнят-
тя актів, які б стали значним кроком у вирішенні 
проблеми втручання в особисте життя та його та-
ємницю за допомогою мережі Інтернет, оскільки, 
в Україні і нині не існує спеціалізованого законо-
давчого акту, який би регулював відносини в мере-
жі Інтернет, а наявні законодавчі положення лише 
частково регулюють відповідні відносини. 

Окрім того, необхідним є і повне приведення 
національного законодавства у відповідність до 
існуючих міжнародних стандартів, з урахування 
особливостей цивільних і конституційних право-
відносин в Україні, їх актуальністю та сучасними 
потребами.
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Розділ 4
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СудовиЙ роЗгляд Цивільних СпрАв, пов’яЗАних  
З припиненняМ діЇ трудових договорів: СучАСниЙ СтАн,  

проблеМАтикА тА Можливі Шляхи оптиМіЗАЦіЇ

У статті досліджені актуальні проблеми застосування інституту судового розгляду цивільних справа при вирішенні 
трудових спорів; висвітлено проблемні питання застосування даного інституту про вирішенні справ про припинення дії 
трудового договору; вивчено наукову доктрину із зазначеного питання та запропоновані певні рекомендації для подо-
лання існуючих недоліків чинного законодавства України в цій частині при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

Ключові слова: судовий розгляд,  трудові спори, припинення дії трудового договору, стадії судового процесу, форми 
захисту трудових прав, Трудовий процесуальний кодекс.

В статье исследованы актуальные проблемы применения института судебного рассмотрения гражданских дел при  
разрешении  трудовых споров; освещены проблемные вопросы применения данного института при разрешении дел о 
прекращении действия трудового договора; изучена научная доктрина по указанному вопросу и предложены опреде-
ленные рекомендации для преодоления существующих недостатков действующего законодательства Украины в этой 
части при разрешении индивидуальных трудовых споров.

Ключевые слова: судебное рассмотрение, трудовые споры, прекращение действия трудового договора, стадии 
судебного процесса, формы защиты трудовых прав, Трудовой процессуальный кодекс.

In the article has been researched an actual problems of application of institute of  judgment in the process of cases about 
the termination of the employment contract; analyzed the scientific doctrine about this question and suggested the certain rec-
ommendations for overcoming of existing shortcomings of Ukrainian legal in this part in the process of individual labour cases.

Key words: judgment, labour cases, the termination of the employment contract, parts of judgment, forms of labour 
protection, Labour Procedural Codex.

Розвиток сучасних правових систем неодмінно 
пов’язаний як з появою нових галузей права, які 
регулюють суспільні відносини, що виникають, зо-
крема, у зв’язку з технічним прогресом та науко-
во – технічною революцією, так і удосконаленням 
та поступальним розвитком вже існуючих галузей, 
що виправдовується необхідністю забезпечення 
стабільності у суспільстві.

Зокрема, актуальними залишаються питання 
судового захисту основоположних прав та сво-
бод людини; доступу до ефективного та справед-
ливого правосуддя; можливості правильного та 
об’єктивного вирішення судових справ у розумні 
строки.

Вказані проблемні аспекти знайшли своє вре-
гулювання на рівні міжнародного права. Як зазна-
чено у статті 6 Конвенції «Про захист прав лю-
дини та основоположних свобод» (Рим, 1950 р., 
Право на справедливий суд), кожен має право на 
справедливий і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку незалежним і безсто-
роннім судом, встановленим законом, який вирі-
шить спір щодо його прав та обов’язків цивільно-
го характеру [1]. 

Актуальність роботи полягає у необхідності нау-
кового осмислення проблематики розгляду індивіду-
альних трудових спорів, зокрема, пов’язаних із при-
пиненням дії трудового договору, у рамках цивільного 
процесу та пошуку нових, ефективних, зручних та 
розумно спрощених по відношенню до працівників 
форм захисту права на індивідуальну працю.

Актуальність публікації даної роботи саме у ца-
рині вищих технічних навчальних закладів полягає 
у тому, що технічні галузі господарства є найбільш 
трудомісткими, у зв’язку з чим захист права на ін-
дивідуальну працю у них набуває підвищеного со-
ціального значення.

А крім того, вбачається ускладненим вивчен-
ня лише питань удосконалення правового захисту 
об’єктів інтелектуальної та промислової власнос-
ті, без вивчення питань процесуального захисту 
стабільності праці та трудових відносин суб’єктів 
цього права, поскільки право – це система і будь 
– які дослідження мають носити саме системний, 
всебічний та повний, а не вибірковий характер. 

У сказаному проявляється справедливість твер-
дження про те, що будь – які зміни у економічно-
му базисі тягнуть за собою зміни у всій величезній 



32

№5 / 2013 р.
♦

надбудові [20], а тому стає зрозумілим, що будь – 
які новітні тенденції у розвитку економічних від-
носин тягнуть за собою необхідність змін і їх на-
укового осмислення у всіх галузях права. 

Таким чином, принципи матеріалістичної діа-
лектики у рамках даного дослідження набувають 
прикладного значення, що свідчить про глибоку 
пов’язаність філософії з усіма науками, зокрема, і 
з правом.

Аналіз останніх досліджень у галузі індиві-
дуальних трудових спорів викликає справедливе 
здивування з приводу незаслужено малої уваги, що 
приділяється вказаному питанню. Більша частина 
вивчених нами у попередніх роботах публікацій 
не містить у собі новітніх висновків для рефор-
мування вітчизняного трудового законодавства, а 
лише обмежуються констатацією існуючого стану, 
вивченням зарубіжного досвіду та загальними ви-
словлюваннями з приводу необхідності проведен-
ня реформ в України. Прикро, але конкретні на-
прями та пропозиції для реформування трудового 
права взагалі та інституту індивідуальних трудових 
спорів зокрема, не пропонуються [21].

Яскравим прикладом такого стану речей є робота 
Дуравкіної Н.І., викладача Сумської філії ХНУВС, в 
якій йшлося про реформування інституту дисциплі-
нарної відповідальності в Україні [9]. Дана робота 
хоча і є цікавою з наукової точки зору, але не містить 
висновків з приводу того: як саме, яким шляхом, за 
рахунок яких конкретних змін треба реформувати 
вказаний інститут трудового права?

По – іншому складається ситуація у Російській 
Федерації. Зокрема, питанням покращення проце-
дури судового вирішення індивідуальних трудових 
спорів присвячені роботи О.А. єршової, І.А. Кос-
тян, І.К. Пискарьова, Б.А. Шеломова, В.М. Лебедє-
ва, І.К. Ісаєва, В.М. Оробець та інших. Більш того, 
від Державної Думи Російської Федерації виходить 
ініціатива з розробки Трудового процесуального 
кодексу, який би відповідав потребам ефективного 
судового захисту права на працю [12].

Для країн Західної європи, Північної Америки 
та інших питання спеціалізованого захисту права 
на працю вже давно дістали своє достатнє науково 
– практичне обґрунтування і перетворилися у пра-
вову традицію. Зокрема, у багатьох з них (Англія, 
Франція, Швеція, ФРН, Канада, Фінляндія тощо) 
існують спеціалізовані трудові суди, які розгляда-
ють трудові спори за спрощеною і дешевшою про-
цедурою, ніж цивільні спори [7,8,10,11]. 

Як справедливо відмічалося нами у попере-
дніх роботах з відповідними посиланнями на дум-
ки І.А. Костян, І.К. Пискарьова, Б.А. Шеломова 
[17,18], «действующая в настоящее время система 
и процессуальная форма судебной защиты в об-
ласти трудовых отношений значительно отстают 
от требований, предъявляемых к оперативности, 
качественности рассмотрения трудовых споров, 
при разрешении которых в полной мере должны 
учитываться и находить свое воплощение все осно-
вополагающие принципы трудового права и соци-
ального обеспечения. Без этого невозможна реаль-

ная защита прав и охраняемых законных интересов 
участников трудовых или иных связанных с ними 
правоотношений»; «нормы трудового и смежных 
с ним отраслей права, как носящие материально-
правовой характер, не могут влиять на процедуру 
разрешения трудовых споров. Тем не менее, это 
влияние настолько существенно, что содержание 
процессуальных особенностей разрешения дел по 
спорам, вытекающим из трудовых и связанных с 
ними отношений, в своей совокупности образу-
ет такое качественное состояние, которое уже не 
вписывается в общие положения гражданского 
процессуального законодательства».

Таким чином, питання розумного скорочення 
процедури вирішення індивідуальних трудових 
спорів (зокрема, і про припинення дії трудового 
договору), пошуку ефективних форм захисту тру-
дових прав працівників залишаються для нашої 
країни на сьогоднішній день не вирішеними. 

Отже, саме пошук таких форм і становить мету 
та завдання пропонованої роботи. При цьому вба-
чається необхідним вивчення сучасного стану ві-
тчизняного трудового та цивільного процесуаль-
ного законодавства, ознайомлення із позитивним 
зарубіжним досвідом та виклад власних рекомен-
дацій на цій основі за допомогою методів аналізу, 
синтезу, індукції, дедукції, гносеологічного, порів-
няльного та інших методів наукового пізнання.

Поскільки на сьогоднішній день індивідуальні 
трудові спори в Україні вирішуються за правилами 
цивільного процесу [3], то питанням судового роз-
гляду присвячена глава 4 розділу ІІІ Цивільного про-
цесуального – кодексу України (статті 157 – 196).

За винятком загальних положень про строки 
розгляду, принципів безпосередності, статусу го-
ловуючого у судовому засіданні, що є питаннями 
окремого дослідження, судовий розгляд цивільної 
справи в Україні містить наступні складові:

1) відкриття судового засідання;
2) роз’яснення перекладачеві його прав та 

обов’язків, присяга перекладача;
3) видалення свідків із зали судового засідання;
4) оголошення складу суду та роз’яснення пра-

ва відводу;
5) роз’яснення особам, які беруть участь у спра-

ві, їх прав та обов’язків;
6) розгляд судом заяв і клопотань осіб, які бе-

руть участь у справі;
7) застосування наслідків неявки в судове засі-

дання особи, яка бере участь у справі;
8) наслідки неявки в судове засідання свідка, 

експерта, спеціаліста, перекладача;
9) роз’яснення прав та обов’язків експерта. 

Присяга експерта;
10) роз’яснення спеціалістові його прав та 

обов’язків;
11) початок розгляду справи по суті;
12) відмова позивача від позову, визнання позо-

ву відповідачем;
13) мирова угода сторін; 
14) пояснення осіб, які беруть участь у справі;
15) встановлення порядку з’ясування обставин 
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справи та дослідження доказів;
16) відмова від визнання обставин;
17) дослідження доказів;
18) допит свідків;
19) допит сторін, третіх осіб, їх представників 

як свідків;
20) дослідження письмових доказів
21) оголошення і дослідження змісту особистих 

паперів, листів, записів телефонних розмов, теле-
грам та інших видів кореспонденції;

22) дослідження речових доказів;
23) відтворення звукозапису, демонстрація віде-

озапису і їх дослідження;
24) дослідження висновку експерта;
25) консультації та роз’яснення спеціаліста;
26) відкладення розгляду справи або оголошен-

ня перерви в її розгляді;
27) закінчення з’ясування обставин та перевір-

ки їх доказами;
28) судові дебати;
29) повернення до з’ясування обставин у справі;
30) вихід суду для ухвалення рішення.
Розглянемо питання можливої оптимізації да-

них процесуальних складових для потреб трудово-
го процесу.

Перша стадія процесу є його початком, так би 
мовити стартом і зводиться до оголошення судово-
го засідання відкритим та яка справа слухається, а 
отже не вбачається потреби якось модернізувати її.

Участь перекладача у трудовій справі мож-
ливо і переглянути, поскільки немає стовідсот-
кової впевненості у правильності перекладу, що 
створює загрозу правильному вирішенню справи. 
Як можливий варіант заміни процесуальної особи 
перекладача у трудовому процесі, вважається спра-
ведливим застосування у ньому технічних засобів 
перекладу, що є темою подальшого досліджен-
ня. У разі застосування вказаних засобів в участі 
перекладача та витраті процесуального часу на 
роз’яснення його прав та приведення до присяги 
потреба відпадає.

Щодо клопотань, то як зазначалося нами у по-
передніх роботах [13], з метою уникнення затягу-
вання процесуального часу вбачається справедли-
вим їх приєднання у письмовій формі до позовної 
заяви та вирішення судом одночасно і відкриттям 
провадження у справі, оминувши таким чином ста-
дію попереднього судового засідання, що також ро-
зумно зекономить процесуальний час.

Застосування наслідків неявки у судове засі-
дання осіб, які беруть участь у справі має носи-
ти вмотивований характер та запобігати сприянню 
зловмисному затягуванню судового процесу. Зо-
крема, пропонується проводити розгляд справи 
по суті у разі неявки відповідача – представника 
власника або уповноваженого ним органу, якщо 
він належним чином повідомлений про день та 
час слухання справи і не повідомив про причини 
своєї неявки, навіть якщо така неявка сталася впер-
ше. За наявності вмотивованого клопотання такого 
відповідача про відкладення слухання справи слід 
уважно ставитися до того, які причини наводить 

відповідач; чи є можливість участі іншого компе-
тентного представника, який перебуває у штаті 
підприємства, установи, організації і лише за від-
сутності такого представника відкладати слухання 
справи не більше одного разу.

Наслідком неявки в судове засідання свідка, 
експерта, спеціаліста, перекладача, на нашу 
думку, має бути одночасне застосування до цих 
осіб адміністративної відповідальності за непова-
гу до суду за ст. 1853 КУпАП [4], та їх примусовий 
привід через органи внутрішніх справ на наступне 
судове засідання.

Початок розгляду справи по суті має зводи-
тися до детального оголошення позовної заяви, 
з’ясування, чи підтримує позивач свій позов, чи ви-
знає його відповідач, чи не бажають сторони уклас-
ти мирову угоду.

Пояснення осіб, які беруть участь у справі 
на нашу думку мають заслуховуватися: з боку по-
зивача – лише з підстав уточнення або доповнення 
суті позовних вимог, відповідача – лише з підстав 
повного або часткового визнання позову. В іншому 
вважається справедливим обмежитися оголошен-
ням письмових пояснень відповідача, інших осіб, 
що беруть участь у справі та позовної заяви, яка 
вже і так містить суть позовних вимог. Це значно 
скоротить процесуальний час та позбавить судове 
засідання ознак зборів, під час яких заслуховують-
ся абсолютно непотрібні з точки зору практичної 
юриспруденції обставини та доводи.

Проте, суд має право запитувати усні відповіді 
учасників процесу у разі незрозумілості, нечіткос-
ті, плутанини у позовній заяві чи запереченнях.

Ці ж правила мають стосуватися і представни-
ків сторін.

До речі, подібні правила допиту сторін застосо-
вуються у трудових судах ФРН, Франції та Ізраїлю 
[6,15].

Допит свідків у трудових спорах з огляду на 
існуючу практичну доктрину [5], потрібен лише 
під час вирішення спорів про поновлення на роботі 
при звільненні з підстав, передбачених п. 4 і 7 ст. 
40 КЗпП Україні [2], у зв’язку з чим при розгляді 
інших категорій трудових справ дану стадію можна 
і оминути. Справа в тому, що основною рисою тру-
дових спорів є їхня документальність, у зв’язку 
з чим надмірне переобтяження трудового процесу 
свідками є небажаним та невиправданим.

Допит сторін, третіх осіб, їх представників 
як свідків, на наш погляд, є більш ніж недолугою 
стадією, поскільки, по – перше, свідки повинні 
бути видалені із зали судового засідання до оголо-
шення складу суду, а якщо свідок – це сторона, то у 
такому разі вона буде позбавлена заявити відвід; по 
– друге пояснення сторін та відповіді на питання в 
повній мірі відповідають їх позиції і не потребують 
допиту під присягою.

 Оголошення і дослідження змісту особистих 
паперів, листів, записів телефонних розмов, те-
леграм та інших видів кореспонденції не відпо-
відає контексту вирішення трудових спорів і не має 
до нього жодного відношення.
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Дослідження речових доказів з огляду судової 
практики вирішення трудових спорів також не є по-
трібним.

Відкладення розгляду справи або оголошення 
перерви в її розгляді є по суті дублюванням на-
слідків відводу, неявки сторін чи інших учасників 
процесу у судове засідання, а тому, на наш погляд є 
тавтологією, яка не має самостійного процесуаль-
ного змісту.

Судові дебати по прикладу господарського 
процесу України, з огляду на схожу рису господар-
ських та трудових спорів – їх документальність – 
також вважаємо за можливе виключити для потреб 
трудового процесу.

У іншому вбачається залишити ті стадії судо-
вого розгляду справи, які закріплені у цивільному 
процесі.

Таким чином, бачимо, що із застосуванням док-
трини вітчизняної судової практики та зарубіжного 
досвіду можливо розумно скоротити кількість ста-
дій судового розгляду трудових спорів з 30 до 22 і 
значно оптимізувати ще 2 стадії.

Отже, в результаті проведеного дослідження 
шляхом висунення конкретних пропозицій щодо 
шляхів реформування трудового законодавства 
шляхом виокремлення трудових процесуальних 

відносин у окрему галузь права, нам вдалося на 
третину спростити та оптимізувати процес ви-
рішення трудових спорів, що наочно підтверджує 
думку А.С. Мацко та Й.Я. Кисельова про те, що 
«створення трудових судів, активний розвиток 
трудової юстиції – логічне завершення визнання 
автономії трудового права. Специфічні риси тру-
дового права диктують необхідність формування 
процесуальних форм і процесуального права за-
галом» [14]. 

У контексті даного дослідження подальшими 
напрямами авторських розвідок є реформування 
інституту форми та змісту позовної заяви, перекла-
дача у трудовому процесі, судових викликів і по-
відомлень з метою повного та системного аналізу 
та розробки ефективних норм трудового процесу в 
Україні.

Насамкінець хотілось би зазначити, що «мно-
гообразие и специфика трудовых споров, в част-
ности индивидуальных, порождает необходимость 
надлежащего процессуального урегулирования 
процедуры их рассмотрения, поскольку защита 
права на позитивный труд имеет особую социаль-
ную важность» [16]. Дане висловлювання є квінте-
сенцією як даної роботи, так і вказівником подаль-
ших досліджень у зазначеному напрямку.
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теоритично-прАвові ЗАСАди Фрекінгу в укрАЇні

У статті проаналізовано доцільність видобутку сланцевого газу шляхом гідравлічного розриву пласта на території 
України. Досліджено невідповідність положень угоди про видобуток вуглеводнів між компанією «Шелл» та Україною на-
ціональному законодавству.

 Ключові слова: сланцевий газ, гідравлічний розрив пласта, фрекінг, довкілля, договір, відповідність національному 
законодавству, мітинги, безпека, вплив.

В статье проанализирована целесообразность добычи сланцевого газа путем гидравлического разрыва пласта на 
территории Украины. Исследованы несоответствия положений соглашения о добыче углеводородов между компанией 
«Шелл» и Украиной национальному законодательству. 

Ключевые слова: сланцевый газ, гидравлический разрыв пласта, фрекинг, окружающая среда, договор, соответ-
ствие национальному законодательству, митинги, безопасность, влияние.

The article analyzes the feasibility of shale gas production by hydraulic fracturing in Ukraine. Investigates the discrepancy 
in the agreement regulations on production of hydrocarbons between the company «Shell» and Ukrainian national legislation.

Key words: shale gas, hydraulic fracturing, frekinh, environment, contract, adequacy with the national legislation, 
demonstrations, safety, impact.

Міністр енергетики і вугільної промисловості 
України Е. Ставицький 24 січня 2013 р. в Давосі 
(Швейцарія) підписав Угоду «Про розподіл вуг-
леводів, які видобуватимуться у межах ділянки 
юзівська» на строк 50 років. Даною Угодою пе-
редбачено спільне проведення Сторонами геолого-
розвідувальних та видобувних робіт по видобутку 
природного газу зі сланцевих та інших «нетради-
ційних» пластів на території Донецької (7 районів) 
і Харківської (3 райони) областей [1, с. 266]. Пи-
тання видобутку сланцевого газу шляхом гідрав-
лічного розриву пласта (далі – ГРП) призвело до 
обговорення правових наслідків для України угод 
про розподіл продукції, вивчення можливих еколо-
гічних ризиків.

Актуальність цієї роботи зумовлена неодноз-
начним ставленням влади, екологів, економістів, 
політиків, правознавців, вчених до видобутку 
сланцевого газу шляхом гідравлічного розриву 
пласта (фрекінгу) в Україні. Обговорення даної 
теми є актуальним на національному рівні: на-
уковому, державотворчому, громадському. Слід 
прийняти вивірене рішення, адже, попри всі еко-
номічні та політичні вигоди (здешевлення газу, 
зняття залежності від закордонних поставок 
тощо), які несе із собою сланцевий газ, його видо-
бування може призвести до значного порушення 
складеної століттями екосистеми, порушити пра-
во жителів України на безпечне довкілля, стати 

чинником значних соціальних зрушень, міграцій-
них процесів тощо [2, с. 267]. 

Відповідно до ЗУ «Про охорону навколишнього 
природного середовища» [3] в Україні діє принцип 
гласності і демократизму при прийнятті рішень, 
реалізація яких впливає на стан навколишнього 
природного середовища, формування у населення 
екологічного світогляду (ст. 3), закріплено право 
на доступ до інформації, на участь громадськості в 
процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються навколишнього середовища 
(ст. 1 Орхуської конвенції [4]). Сторонами договору 
є – держава Україна (діє через КМУ), «Шелл» екс-
плорейшн енд продакшн юкрейн інвестменс (IV) 
Б.В. (компанія, що створена та існує відповідно 
до законодавства Нідерландів), ТОВ «Надра юзів-
ська» (існує відповідно до законодавства Укра-
їни». Так, в п. 9.2 передбачено, що «держава має 
право відвідувати Договірну Ділянку та будь-яке 
інше місце, де здійснюється Нафтогазова Діяль-
ність, надавши завчасне попереднє повідомлення 
Оператору та за умови, що реалізація такого пра-
ва не створює необґрунтованого або неналежного 
втручання, перешкоди або затримки в здійсненні 
Нафтогазової Діяльності, окрім випадків, коли 
існує обґрунтована потреба у Державних пред-
ставників відвідувати Договірну Ділянку через 
надзвичайні ситуації та в інтересах національної 
безпеки». Діяльність «Шелл» є закритою – угода 
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передбачає завчасне попередження представників 
влади про свій візит. Відповідно до ЗУ «Про про-
куратуру» при здійсненні прокурорського нагляду 
за додержанням і застосуванням законів прокурор 
має право: безперешкодно входити у приміщення 
підприємств, установ та організацій незалежно 
від форм власності без особливих перепусток, де 
такі запроваджено, мати доступ до документів і 
матеріалів, необхідних для проведення перевірки, 
у тому числі за письмовою вимогою, і таких, що 
містять комерційну таємницю або інформацію з об-
меженим доступом (ст. 20). В даному випадку, за 
умовами угоди прокурор не має права відвідувати 
територію діяльності «Шелл». За законодавством 
України перевірку діяльності господарюючих під-
приємств може здійснювати міліція, УБОЗ, МВС, 
Департамент державної служби з економічною зло-
чинністю, Державна екологічна інспекція. Угода 
прямо забороняє їх діяльність на своїй території. 
Окрім того, в тексті угоди є суперечності – з одного 
боку зазначено, що «координувати здійснення на-
гляду з боку Державних Органів по відношенню до 
Нафтогазової Діяльності у відповідності до зако-
нодавства України», з іншого боку, визначено, що 
«протягом окремого календарного року Державний 
Орган має право проводити тільки ті перевірки, які 
були заплановані та про які було повідомлено опе-
ратор протягом попереднього календарного року». 
Але за ЗУ «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» пере-
вірки нафтогазового комплексу як суб’єктів з висо-
ким ступенем ризику мають здійснюватися щороку 
[5]. Закон передбачає як планові так й позапланові 
заходи, які здійснюються шляхом проведення пе-
ревірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій 
(ст. 1). Завчасне попередження про відвідуван-
ня Ділянки з метою контролю потягне за собою 
необ’єктивні висновки про стан довкілля, адже 
якщо робота ведеться без порушення норм і лімітів 
(додержано принцип науково обґрунтованого нор-
мування впливу господарської та іншої діяльності 
на навколишнє природне середовище) нащо по-
передньо попереджати Оператора про проведення 
перевірки. Також, «держава або будь-які Державні 
Органи не мають права проводити будь-які необ-
ґрунтовані позапланові перевірки, за винятком тих, 
що пов’язані із питаннями громадської безпеки та 
національної безпеки» (п. 9.3) [6]. Критерії обґрун-
тованості не визначені Угодою. Оператор може від-
мовити органам влади проводити перевірку з поси-
ланням на необґрунтованість. «Проведення таких 
перевірок не повинне необґрунтовано або неналеж-
ним чином втручатися у здійснення Нафтогазової 
Діяльності, ускладнювати або затримувати її» (п. 
9.3). Дане твердження означає, що якщо стане відо-
мо про забруднення довкілля, буде розпочато про-
цес перевірки, але діяльність Оператора не може 
бути зупинена, а отже негативний вплив на приро-
ду буде продовжуватися. Крім того, статус «конфі-
денційна інформація» поширюється на будь-які або 
всі дані щодо договірної ділянки, в т. ч. зміст Про-
грами робіт та будь-які та всі інші документи, ін-

формацію, дані, звіти, які одержуються в результаті 
здійснення нафтогазової діяльності. Таким чином, 
доступ до екологічної інформації, отриманої під 
час здійснення державного екологічного контролю, 
буде закритий, і може стати відомим українській 
громаді в кращому випадку через 55 років. Також 
за Угодою: «Тривалість будь-якої перевірки не по-
винна перевищувати 10 днів, і такий термін не під-
лягає подовженню» (п. 9.3). Відповідно до наказу 
Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища від 10.09.2008 N 464 «Про затверджен-
ня Порядку організації та проведення перевірок 
суб’єктів господарювання щодо дотримання ви-
мог природоохоронного законодавства» тривалість 
планової перевірки не повинна перевищувати 15 
робочих днів (п. 3.4), тривалість позапланової пе-
ревірки – 10 робочих днів (п. 3.9). Тоді як угода вка-
зує граничний строк в 10 днів для будь-якої пере-
вірки. Виникає питання: «Який термін екологічної 
перевірки Ділянки є правомірним?». Адже якщо 
планова перевірка буде проводитися більше 10 днів 
(до 15), це є порушенням умов Угоди, а якщо мен-
ше – нівелюються норми національного законо-
давства. При цьому перевірки діяльності інвестора 
мають здійснюватися «одним державним органом 
не частіше, ніж раз на три роки, а їхня тривалість 
не має перевищувати 10 днів без права пролонга-
ції». Це означає, при терміні буріння свердловин 
1 рік Держекоінспекція не зможе контролювати 
процес буріння, випробування. Цікаво, що згідно 
Додатку 2 п. 2.15 «Витрати на Екологію та Довкіл-
ля» витрати на охорону довкілля мають включати 
державні екологічні перевірки. Окрім перевірок 
також повинен здійснюватися моніторинг довкілля 
державними органами. Проведення такого моні-
торингу унеможливлюється Угодою. Постановою 
КМУ від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження 
положення про державну систему моніторингу до-
вкілля» передбачено взаємодію органів виконавчої 
влади з метою збереження та аналізу інформації 
про стан довкілля, прогнозування його змін і роз-
роблення науково обґрунтованих рекомендацій для 
прийняття рішень про запобігання негативним змі-
нам стану довкілля та дотримання вимог екологіч-
ної безпеки. Відповідно дане положення не може 
бути реалізоване, бо за п. 9 Угоди доступ до об’єкту 
моніторингу є обмеженим. Крім того, «будь-яка 
інформація, яка розголошується, виявляється або 
розкривається повинна завжди зберігатися в таєм-
ниці Державою, органами державної влади, їхніми 
працівниками та посадовцями згідно Угоди». Дане 
положення є прямим порушенням ст. 50 Конститу-
ції України, бо засекречення інформації про стан 
довкілля є протизаконним та тягне відповідаль-
ність за ст. 238 Кримінального кодексу України. 
Таким чином, реального доступу до екологічної 
інформації не матиме громадськість, контролюючі 
органи державної влади. 

Угода передбачає «право користуватися, на 
безоплатній основі, якщо інше не передбачене в 
законодавстві України, але з урахуванням умов 
статті 25, водою, яка необхідна для Нафтогазової 
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Діяльності». Відповідно до Податкового Кодексу 
(п. 323.1.) платниками збору є водокористувачі – 
суб’єкти господарювання незалежно від форми 
власності: юридичні особи, їх філії, відділення, 
представництва, інші відокремлені підрозділи 
без утворення юридичної особи (крім бюджетних 
установ), постійні представництва нерезидентів, а 
також фізичні особи – підприємці, які використо-
вують воду, отриману шляхом забору води з вод-
них об’єктів (первинні водокористувачі) та/або 
від первинних або інших водокористувачів (вто-
ринні водокористувачі), та використовують воду 
для потреб гідроенергетики, водного транспорту і 
рибництва [7]. Не є платниками збору водокорис-
тувачі, які використовують воду виключно для за-
доволення питних і санітарно-гігієнічних потреб 
населення (сукупності людей, які знаходяться на 
даній території в той чи інший період часу, неза-
лежно від характеру та тривалості проживання, 
в межах їх житлового фонду та присадибних ді-
лянок), у тому числі для задоволення виключно 
власних питних і санітарно-гігієнічних потреб 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
платників єдиного податку. Отже, за Податковим 
кодексом Інвестор має сплачувати збір за спеці-
альне використання води. За Угодою плата за спе-
ціальне водокористування не здійснюватиметь-
ся, відповідно це не стимулюватиме Інвестора 
до раціонального використання видобутої води. 
Крім того за Угодою вода буде використовуватися 
й при видобуванні не лише сланцевого газу, а й 
при розвідці і видобутку нафти і конденсату з ви-
користанням підтримки пластового тиску. Проек-
том Угоди передбачено використання свердловин 
для закачування стічних вод, а також нагнітальних 
свердловин. У проекті Угоди не вказано, чи облі-
ковуватиметься спожита вода. Об’єктом податку 
за спеціальне використання води є фактичний об-
сяг води, який використовують водокористувачі, 
з урахуванням обсягу втрат води в їх системах 
водопостачання. Дозвіл на спеціальне водокорис-
тування може бути довгостроковим – до 25 років 
[8]. Угода відповідно підписується на 50 років (п. 
2.5.2), а «держава гарантує видачу та збереження 
в силі протягом Терміну Дії Угоди Спеціального 
Дозволу відповідно до Додатку 11.1 та Законодав-
ства України» (п. 2.3). Як відповідно до законо-
давства України Держава може гарантувати ви-
дачу дозволу та збереження його в силі протягом 
строку діяльності Інвестора, якщо такий строк в 
2 рази перевищує строк допустимий законодав-
ством? 

Крім того, «Інвестор має право без митних 
платежів, квот, ліцензування, інших обмежень 
ввозити на територію України товари, необхід-
ні для здійснення видобувної діяльності»(ст. 7). 
Найбільша екологічна загроза ймовірна з боку 
протермінованих хімічних речовин, речовин без 
екологічних стандартів або відходів. Це право ма-
тимуть й підрядники (п. 10.1.2). Тобто в будь-який 
момент на територію України може бути ввезена 
екологічно шкідлива продукція, устаткування, 

речовини, що негативно вплинуть на довкілля, 
здоров’я населення.

На вододефіцитних територіях «об’єкти про-
ектуються й експлуатуються в такий спосіб, щоб 
зменшити використання води до мінімальних 
розумно досяжних рівнів». Компанія «Шелл» 
зобов’язується перед тим як розпочати буріння, 
розвідку чи розробку родовища, провести оцінку 
ризиків, аби визначити й застосувати оптимальні 
засоби контролю та провести відповідні заходи 
для зменшення ризиків. Компанія «Шелл» «буде 
зменшувати негативний вплив своєї діяльності. 
Це включатиме в себе мінімізацію кількості бу-
рових майданчиків завдяки кущовому бурінню, а 
також спектру інших технологій» (дод. 9). Тоб-
то початок буріння було ознаменований значним 
впливом на довкілля, Інвестор цього не запере-
чує, а зменшення впливу передбачається в май-
бутньому. «Шелл» в Україні буде здійснювати 
свою діяльність протягом 50 років, за угодою 
наявне ефемерне прагнення американської ком-
панії зменшити забруднення довкілля й то не 
вдосконаленням процесу, а шляхом зменшення 
бурових ділянок. Що мається на увазі під іншими 
технологіями залишається невідомим. Компанія 
«Шелл» буде проводити свої роботи, максималь-
но захищаючи ґрунтові води й зменшуючи ви-
користання питної води наскільки це практично 
можливо. Інвестор буде проектувати буріння, за-
кінчування та видобування зі своїх свердловин, 
максимально захищаючи прісні водоносні шари. 
Конкретні шляхи захисту природних ресурсів не-
передбачені. Очевидно, що ступінь екологічних 
порушень в процесі діяльності «Шелл» є може 
бути достатньо високим, проте Порядок обме-
ження, тимчасової заборони (зупинення) або 
припинення діяльності підприємств, установ, 
організацій і об’єктів у разі порушення ними 
законодавства про охорону навколишнього при-
родного середовища, затверджений Постановою 
№ 2751-XII ВРУ від 29 жовтня 1992 року не за-
стосовується до порядку обмеження, тимчасової 
заборони (зупинення) або припинення права ко-
ристування надрами за проектом Угоди [9].

Отже, положення національного законодавства 
повністю нівельовані Угодою. На території Украї-
ни американська компанія видобуватиме сланце-
вий газ з порушенням національних норм, забруд-
ненням основних природних ресурсів, без сплати 
спеціальних зборів і платежів, неупередженої пере-
вірки своєї діяльності державними органами Укра-
їни та з правом припинення права власності на 
земельні ділянки громадянами України. Україна за 
роки незалежності зробила великий крок у вдоско-
налення та реалізацію законодавства щодо охорони 
довкілля, забезпечення основних екологічних прав 
людини, але Угода між компанією «Шелл» і Украї-
ною містить порушення норм національного зако-
нодавства, що може призвести до порушення права 
громадян на безпечне довкілля. є всі підстави ви-
знати договір недійсним з підстав недодержання 
законодавства України.
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оСобливоСті ЗАконодАвчого ЗАбеЗпечення 
держАвного упрАвління в гАлуЗі ЗАкордонних СпрАв

Стаття присвячена питанню законодавчого забезпечення державного управління у галузі закордонних справ. Дослі-
джено та проаналізовано систему законів України, що регламентують питання організації та діяльності органів управлін-
ня в галузі закордонних справ, визначено їх роль і значення у регулюванні зовнішньополітичної діяльності.

Ключові слова: законодавче забезпечення, закон України, державне управління, галузь закордонних справ, законо-
давчий акт, зовнішньополітична діяльність.

Статья посвящена вопросу законодательного обеспечения государственного управления в области иностранных 
дел. Исследована и проанализирована система законов Украины, регламентирующих вопросы организации и деятель-
ности органов управления в области иностранных дел, определены их роль и значение в регулировании внешнеполи-
тической деятельности.

Ключевые слова: законодательное обеспечение, закон Украины, государственное управление, отрасль 
иностранных дел, законодательный акт, внешнеполитическая деятельность.

The article deals with the question of legal basis of state administration in the field of foreign affairs. The legislative system 
of Ukraine regulating issues of organization and activity of state bodies conducting management in the field of foreign affairs is 
studied and analyzed. The role and value of laws regulating foreign policy are determined. 

Key words: legislative basis, law of Ukraine, state administration, field of foreign affairs, legal act, foreign policy.

Управління у галузі закордонних справ, що 
здійснюється органами виконавчої влади та спря-
моване на досягнення зовнішньополітичних цілей, 
є досить складною за змістом діяльністю, процесс 
здійснення якої набуває свого вираження у певних 
напрямках, за відповідних умов, шляхом викорис-
танням системи різноманітних форм та конкретних 
методів. Проте, успіх застосування останніх, ефек-
тивність та злагодженість управління закордонни-
ми справами в цілому, подальше вдосконалення і 
модернезація механізмів його реалізації повністю 
залежить від належного правового підґрунтя. Як 
відомо, головною передумовою становлення та 
розвитку в Українскій державі законодавства, що, 
на теперішній час, становить систему норматив-
но-правових актів (дія яких, зокрема, спрямована 
на реалізацію зовнішньої політики України), є: 
Декларація про державний суверенітет України та 
Акт проголошення незалежності України. З часу їх 
прийняття, була сформована значна правова основа 
управління закордонними справами, істотну части-
ну якої складають закони України.

Своє бачення щодо нормативних актів вищої 
юридичної сили, які регулюють управлінську ді-
яльність в галузі закордонних справ висловлювали 
такі вчені, як: ю.П. Битяк, С.В. Ківалов, В.А. Зо-

рін, Т.О. Гуржій, К.К. Сандровський, Б.І. Гуменюк, 
О.П. Сагайдак, В.М. Репецький та ін. Водночас 
слід зазначити, що на теперішній час, закони Украї-
ни, що становлять правову основу реалізації управ-
ління закордонними справами, не досліджувалися 
системно і саме тому потребують всебічного та 
детального аналізу. Окрім вирішення цих питань, 
завданням цієї статті є визначення та узагальнення 
ролі і значення законів України, що регламентують 
вирішення широкого кола питань організації та ді-
яльності державних органів в галузі закордонних 
справ, дослідження та виокремлення останніх у 
нормативні блоки. 

Систему законів України, на яких базується 
державне управління закордонними справами, слід 
розглядати як сукупність вищих нормативних ак-
тів, що регулюють управління в галузі закордон-
них справ та мають спільний предмет правового 
регулювання – суспільні відносини, що виникають 
у процесі здійснення уповноваженими держав-
ними органами цього виду управлінської діяль-
ності. Першорядне значення в цій системі займає 
Конституція України [1]. Набрання Основним За-
коном чинності стало точкою відліку створення 
принципово нових підходів у формуванні зовніш-
нього політично спрямованого законодавства. На 
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теперішній час, положення Конституції України 
визначають загальні засади зовнішньої політики 
держави, створюють всі необхідні умови для ефек-
тивної нормотворчої діяльності у галузі управління 
закордонними справами України. Окрім цього, по-
ложення ст.ст. 85, 92, 106, 107, 116, 119 Конституції 
України передбачають розподіл компетенції та по-
вноважень між органами державної влади, що здій-
снюють управлінську діяльність в галузі закордон-
них справ (Президент України, Кабінет Міністрів 
України, Міністерство закордонних справ Украї-
ни), а також визначають їхні функції, організаційні 
та правові засади діяльності. 

Як уявляється, закони України, що регулюють 
державне управління у галузі закордонних справ, 
є доцільним поділяти за структурною формою на 
кодифіковані й прості, розглядаючи останні у кон-
тексті окремих нормативних блоків. 

Систему кодифікованих законодавчих актів, що 
мають правовий вплив на державну управлінську 
діяльність у галузі закордонних справ, становлять 
Кодекс України про адміністративні правопору-
шення від 07.12.1984 р., [2] Кодекс адміністра-
тивного судочинства України від 06.07.2005 р. 
[3], Кодекс торговельного мореплавства України 
від 23.05.1995 р. [4], Митний кодекс України від 
13.03.2012 р. [5] та Кримінально-процесуальний 
кодекс України від 13.04.2012 р. [6]. Водночас, слід 
наголосити, що норми вищевказаних правових ак-
тів не забезпечують повне та безпосереднє управ-
ління закордонними справами. Водночас, окремі з 
їх положень регламентують деякі аспекти суспіль-
них відносин та діяльності, що виникають під час 
здійснення зовнішньої політики. Так, згідно із ст. 
19 Кодекс адміністративного судочинства України, 
адміністративні справи з приводу оскарження нор-
мативно-правових актів Кабінету Міністрів Украї-
ни, міністерств (зокрема, МЗС України) чи інших 
центральних органів виконавчої влади або інших 
суб’єктів владних повноважень (повноваження 
якого поширюються на всю територію України), 
відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи 
консульське представництво України, його посадо-
ва чи службова особа, вирішуються окружним ад-
міністративним судом, відповідної територіальної 
юрисдикції.

Кодекс України про адміністративні право-
порушення, у свою чергу, передбачає можливість 
вирішення дипломатичним шляхом питань відпо-
відальності за адміністративні правопорушення, 
вчинені на території України іноземцями, які згід-
но з чинними законами та міжнародними догово-
рами України користуються імунітетом від адміні-
стративної юрисдикції України.

Митний кодекс України (далі – МК України) 
визначає особливості пропуску та оподаткування 
товарів, що ввозяться на митну територію Украї-
ни дипломатичними представництвами іноземних 
держав в Україні. Крім того, зазначений норма-
тивний акт регламентує принцип «застосування 
умов взаємності», згідно з яким, у випадку надан-
ня закордонному дипломатичному представництву 

України або його персоналу іноземною державою 
менш сприятливого митного режиму, до диплома-
тичного представництва такої іноземної держави в 
Україні, його працівників застосовуватиметься ана-
логічний режим на умовах взаємності. Згідно із ст. 
390 МК України, інформація щодо надання митних 
пільг дипломатичним установам України за кордо-
ном та їх персоналу для визначення умов взаємнос-
ті щодо певної іноземної держави надається МЗС 
України центральному органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну 
податкову і митну політику (в порядку, визначе-
ному Урядом). Окрім цього, положення розділу 13 
МК України регламентують припинення надання 
митних пільг посадовим особам представництв 
іноземних держав та міжнародних організацій в 
Україні, декларування товарів представництв іно-
земних держав і міжнародних організацій в Україні 
та товарів, що належать членам персоналу таких 
установ.

Для галузі закордонних справ роль Кодекса 
торговельного мореплавства України полягає у ви-
значенні повноважень консулів України в питаннях 
щодо cкладення акта про морський протест, вида-
чі свідоцтв про одержання права плавання, закрі-
пленні шляхів вирішення деяких аспектів взаємодії 
капітана судна та інших осіб суднового екіпажу з 
консулами України. 

Важливе значення для галузі закордонних справ 
має новоприйнятий Кримінально-процесуальний 
кодекс України від 13.04.2012 р., який визначає по-
вноваження МЗС України щодо прийняття та об-
робки запитів про надання міжнародної правової 
допомоги, регламентує особливості кримінального 
права на території дипломатичних представництв, 
консульських установ України та щодо осіб, які ко-
ристуються дипломатичним імунітетом, закріплює 
принцип дипломатичної недоторканності . 

Наступний блок нормативно-правовових актів, 
на основі яких здійснюється державне управління 
в галузі закордонних, становлять закони України. 
Після набуття Україною незалежності, визначаль-
ним кроком на шляху створення необхідних умов 
та законодавчої бази для втілення зовнішніх функ-
цій держави стало затвердження Верховною Радою 
України «Основних напрямків зовнішньої полі-
тики України», важливість якого полягає у визна-
ченні головних завдань, що ставить перед собою 
Українська держава при здійсненні своєї зовніш-
ньої політики, зокрема: утвердження та розвиток 
України як незалежної та демократичної держави, 
забезпечення стабільності міжнародного станови-
ща, збереження територіальної цілісності держави 
та недоторканності її кордонів, долучення націо-
нального господарства до світової економічної сис-
теми, захист прав та інтересів громадян України, її 
юридичних осіб за кордоном, створення умов для 
підтримання контаків з українцями, що перебува-
ють за кордоном та вихідцями з України, подання 
їм допомоги відповідно до норм міжнародного пра-
ва [7]. Зазначені цілі знаходять своє відображення 
у положеннях широкого спектру законів України, 
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що служать інструментом регулювання складної за 
змістом зовнішньополітичної діяльності.

Засади зовнішньої політики України, на до-
тримання яких спрямована діяльність органів 
управління у галузі закордонних справ, визнача-
ються безпосередньо у Законі України «Про засади 
внутрішньої та зовнішньої політики України» від 
01.07.2010 р., що закріплює принципи заовніш-
ньополітичної діяльності, до яких відносяться: 
суверенна рівність держав, повага до територіаль-
ної цілісності іноземних держав та непорушності 
державних кордонів, вирішення міжнародних спо-
рів мирними засобами, повага до прав людини та її 
основоположних свобод, невтручання у внутрішні 
справи держав, взаємовигідне співробітництво між 
державами, сумлінне виконання взятих на себе 
міжнародних зобов’язань, пріоритет загальновиз-
наних норм і принципів міжнародного права перед 
нормами і принципами національного права [8]. 
Більшість з наведених принципів повністю відпо-
відають тим принципам, що передбачені у Статуті 
Організації Об’єднаних Націй, двержавою-членом 
якої є Українська держава. Таким чином, діяльність 
органів України, що містить зовнішньополітичне 
направлення, не може суперечити зазначеним пра-
вилам. 

Окремої уваги заслуговує Закон України «Про 
міжнародні договори України» від 26.06.2004 р. 
[9], який створює підґрунтя для реалізації держав-
ного управління у галузі закордонних справ через 
встановлений порядок укладення (від імені упо-
вноважених органів виконачої влади в межах їх 
кометенції, які, свою чергу чітко регламентуються 
нормами закону), виконання і припинення дії між-
народних договорів України. Укладання договору 
передбачає можливість подання та розгляду пропо-
зицій щодо укладання міжнародної угоди, визначає 
повноваження державних органів при підписанні 
документу, регламентує участь представника чи 
делегації від України та вирішує питання ратифі-
кації договорів та затверждення таких, що її не по-
требують.

Іншим законодавчим актом, що вніс вагомий 
внесок в нормативно-правову базу управління за-
кордонними справами є Закон України «Про ди-
пломатичну службу» від 20.09.2001 р. [10], який є 
основним регулятором діяльності дипломатичної 
служби, визначає основи організації останньої, за-
кріплює принципи, завдання, функції дипломатич-
ної служби, підстави її припинення, регулює пра-
вовий статус працівників дипломатичних установ, 
регламентує їх матеріальний і соціально-побутовий 
стан, визначає порядок прийняття і проходження 
ними зазначеного типу служби. Особливе значення 
Закону України «Про дипломатичну службу» поля-
гає в тому, що на теперішній час він є, практично, 
єдиним документом, що чітко визначає систему 
органів дипломатичної служби України. Слід за-
значити, що донедавана доволі гостро стояло пи-
тання закріплення на законодавчому рівні завдань, 
повноважень та функцій представницьких установ. 
Для вирішення цієї проблеми у 2003 р. Верховною 

Радою України було здійсненно спробу прийняти 
Закон України «Про представництво України за 
кордоном», який неодноразово зазнавав ветування 
та врешті решт був скасований.

Згідно положень Конституції України, організа-
ція і діяльність органів управління закордонними 
справами, як органів виконавчої влади, потребує 
якісного законодавчого врегулювання. Певною 
мірою, ця вимога була виконана завдяки прийнят-
тю Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про дипломатичну службу України» від 
11.01.2011 р., який регламентує умови утворення 
представництв МЗС на території України, визначає 
поняття і завдання дипломатичних та консульських 
установ України, передбачає утворення в системі 
органів дипломатичної служби України спеціаль-
них місій, делегацій на сесіях міжнародних орга-
нізацій, закріплює за Міністром закордонних справ 
право здійснення безпосереднього керівництива 
органами дипломатичної служби. 

Таким чином, головна мета, що полягала у закрі-
пленні організаційно-правових засад діяльності ди-
пломатичної служби та яка була покладена в основу 
законопроекту «Про представництво України за кор-
доном», була частково досягнута прийняттям змін 
до Закону України «Про дипломатичну службу». 
Проте, як уявляється, цьому Закону не завадило б 
дещо більш чітко та розгорнуто визначити завдання 
і функції органів дипломатичної служби, деталізува-
ти регламентацію організації їхньої діяльності. 

Враховуючи те, що дипломатична служба є 
складовою частиною державної служби (при-
значеної забезпечувати практичну реалізацію 
зовнішньої політики України, представляти та за-
хищати національні інтереси України у сфері між-
народних відносин, права та інтереси юридичних 
осіб і громадян України за кордоном) [11, 22], а 
дипломатичний працівник є державним службов-
цем, який виконує дипломатичні або консульські 
функції в Україні чи за кордоном, слід виокремити 
особливо тісний зв’язок між положеннями Зако-
нів України «Про дипломатичну службу» та «Про 
державну службу» від 16.05.1993 р. [12]. При цьо-
му варто зазначити, що дія норм останнього щодо 
правового статусу державних службовців, прохо-
дження державної служби в державних органах, 
службової кар’єри, припинення державної служби, 
матеріального та соціально-побутового забезпе-
чення державних службовців, відповідальності за 
порушення законодавства про державну службу, 
значною мірою розповсюджується на діяльність та 
правовий статус працівників дипломатичної служ-
би. Останні, у свою чергу, мають дипломатичні 
ранги, порядок присвоєння, позбавлення та пере-
бування в яких регулюється Законом України «Про 
дипломатичні ранги України».

Управління у галузі закордонних справ базу-
ється й на інших законах України, зокрема: За-
кон України «Про Кабінет Міністрів України» від 
07.10.2010 р., закріплює основні повноваження 
та завдання Уряду у сфері зовнішньої політики, 
регламентує відносини (у тому числі й ті, які ви-
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никають щодо здійснення управлінської діяльності 
закордонними справами) з Президентом України, 
Верховною Радою України та іншими державними 
органами різних гілок влади. 

Певну увагу привертає Закон України «Про по-
рядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян 
України» від 21.01.1994 р. [13], який містить, зо-
крема, положення щодо здійснення адміністратив-
но-правового регулювання перетину українського 
кордону громадянами України. Безпосереднє від-
ношення цього Закону до діяльності органів управ-
ління закордонними справами полягає в тому, що 
він визначає повноваження закордонних диплома-
тичних установ – щодо видачі особам посвідчень 
на повернення в Україну), МЗС України та його 
консульських служб – щодо прийняття клопотань 
про отримання паспорту громадянина України, 
оформлення громадянам України дипломатичного 
або службового паспорта. 

Окремі аспекти державного управління закор-
донними справами регламентуються й Законом 
України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» від 04.02.1994 р. [14], який визначає 
особливості в’їзду акредитованих в МЗС України 
працівників представницьких установ та членів їх 
сімей, визначає порядок оформлення віз та коло 
суб’єктів, уповноважених приймати рішення щодо 
видачі дозволу в’їзд або для транзитного проїзду 
через територію України.

Зовнішньополітична діяльність державних 
органів нерідко пов’язана з управлінням іммі-

граційними процесами. Вагому роль у цьому пи-
танні відіграє Закон України «Про імміграцію» 
від 07.06.2001 р. [15], що визначає повноваження 
КМУ України, дипломатичних представництв та 
консульських установ у виконанні та забезпечення 
виконання законодавства України про імміграцію. 

Окрім наведених нормативних актів ви-
щої юридичної сили, деякі аспекти державного 
управління в галузі закордонних справ базують-
ся на низці інших законів України, а саме: від 
23.04.1999 р. «Про участь України в міжнарод-
них операціях з підтримання миру і безпеки» 
[16], від 23.06.2005 р. «Про міжнародне приватне 
право» [17] (закріплює за консульськими устано-
вами та дипломатичними представництвами по-
вноваження здійснення реєстрації актів цивіль-
ного стану громадян, що проживають за межами 
України), від 08.07.2011 р. «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового за-
хисту» (встановлює повноваження МЗС України 
та дипломатичних представництв щодо реаліза-
ції державної політики у сфері біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового за-
хисту) [18]. 

Підсумовуючи викладене, слід наголосити на 
виключних ролі та значенні законів України у дер-
жавному управлінні закордонними справами та 
забезпеченні необхідних умов для ефективної, зла-
годженої і скоординованої діяльності державних 
органів управління для створення засад та реаліза-
ції зовнішньої політики України. 
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Проблема організованої злочинності – одна з 
найбільш гострих, які вимагають якнайшвидшого 
вирішення проблем, що стоять перед українським 
суспільством і державою. Подібна актуальність 
даного соціально-кримінологічного явища зумов-
лена насамперед тим, що організована злочинність 
являє собою виключно небезпечне явище, яке, на 
жаль до не давнього часу не зустрічало в нашій 
країні гідної протидії. 

Організована злочинність багато десятиліть 
супроводжує економічний і політичний розвиток 
більшості країн світу. Ця проблема актуальна як 
для провідних західних демократій, таких як США, 
Німеччина, Франція, в яких боротьба з організова-
ною злочинністю ведеться найбільш ефективно, 
так і для країн, що розвиваються, для яких ця про-
блема є суттєвим гальмом у їх розвитку. 

Україна не стала винятком із цього списку. Як і в 
інших країнах, існування організованої злочиннос-
ті має ті ж причини – розкладання бюрократичної 
структури держави, девальвація моральних ціннос-
тей, соціальна несправедливість. Всі ці негативні 
соціальні явища стали проявлятися ще в нашій кра-
їні в середині 80-х років минулого століття. Це був 
період початку перебудови. Влада, в той час запере-
чувала наявність у нас в країні організованої зло-

чинності. Це не вписувалося в офіційну доктрину, 
яка розглядала подібні явища лише як невід’ємну 
частину так званого «застарілого капіталізму». Але 
в дійсності до цього часу, на ряду з офіційною в 
країні існувала тіньова, більш ефективна економі-
ка. Перебудова, метою якої була лібералізація полі-
тичного та економічного життя в країні, внаслідок 
необдуманих дій влади, неготових до подібного 
роду змін призвела до повного розвалу всієї сис-
теми. Були створені ідеальні умови для розвитку 
організованої злочинності, підпільні групування 
та організації отримали можливість вийти з тіні. 
Здатність держави, що-небудь протиставити, хвилі 
злочинності призвели до того, що вже до середини 
дев’яностих років більшість ключових галузей еко-
номіки перебували під контролем організованих 
злочинних співтовариств. Вони вже не обмежува-
лися такими «традиційними» для мафії промисла-
ми, як торгівля наркотиками, зброєю, рекетом. Роз-
почалося активне проникнення криміналу у владу. 
Таким чином, за порівняно невеликий період часу, 
кримінал в нашій країні пройшов шлях від розріз-
нених бандитських угруповань, до величезних до-
бре організованих злочинних спільнот, що мають 
зв’язки у владі, які реально впливають на багато 
економічні та політичні процеси, що активно діють 
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В статті досліджується організована злочинність, яка є найбільш небезпечним за сукупністю наслідків різновидом 
злочинності. Зі спливом часу вона набула корупційних і транснаціональних ознак. Проблема боротьби з організованою 
злочинністю залишається актуальною для кожного регіону, великих міст та України взагалі. Організовані злочинні угрупо-
вання продовжують контролювати значну частину тіньового капіталу, протиправну діяльність, пов’язану із розкраданням 
бюджетних коштів, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організацією наркобізнесу, не-
легальною міграцією тощо. Характерним для організованих злочинних угруповань є достатньо високий рівень організо-
ваності, стійкі корупційні і міжнародні злочинні зв’язки.
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В статье исследуется организованная преступность, которая является наиболее опасным по совокупности послед-
ствий разновидностью преступности. Со временем она приобрела коррупционных и транснациональных признаков. 
Проблема борьбы с организованной преступностью остается актуальной для каждого региона, крупных городов и Укра-
ины вообще. Организованные преступные группировки продолжают контролировать значительную часть теневого капи-
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The article investigates organized crime, which is the most dangerous for the consequences kind of crime. Eventually she 
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не тільки в нашій країні, але і за її межами. Реаль-
ною загрозою для безпеки держави і суспільства є 
зростаючі масштаби організованої злочинності, які 
посилюють свої позиції через монополізацію бага-
тьох видів протиправної діяльності, використову-
ючи відсутність надійних механізмів захисту, що 
народжують ринкові відносини,які активно впро-
ваджується в нові економічні структури та праг-
нуть зберегти панівне становище в розподільчій 
сфері, а також заблокувати процес реформ. 

У ряді місць злочинні формування, користу-
ючись безкарністю, а часом і потуранням право-
охоронним органам, діють усе більш нахабно і 
зухвало, перетворюючи великі території в свої 
вотчини. Вони контролюють такі прибуткові види 
протиправної діяльності, як наркобізнес, прости-
туція, азартні ігри, нелегальна торгівля зброєю, 
спекуляція, вимагання та ін Примітивні злочини 
поступаються місцем великомасштабних злочин-
них акцій, глибокому проникненню через корум-
повані зв’язки в економіку і фінансову систему, 
спробам чинити прямий вплив на політику держа-
ви в цій сфері. Подібна ситуація склалася багато в 
чому через недостатність наукового опрацювання 
проблеми боротьби з організованою злочинністю, 
відсутністю інших уявлень про стратегію такої бо-
ротьби, а також правових концепцій та відповідних 
наукових рекомендацій з виявлення, розслідування 
і попередження організованої злочинної діяльнос-
ті. Таким чином назріла необхідність всебічного 
розгляду даної проблеми, вироблення основних 
принципів запобігання та боротьби з організова-
ною злочинністю. Саме це і є актуальністю даного 
дослідження. 

На думку Г.А. Сатарова, М.І. Левіна і М.Л.Цирик 
корупція як соціальне явище, має свій історичний 
розвиток і відзначають, що хабарництво згадується 
ще в літописах XIII ст. Перше законодавче обме-
ження корупційних дій належить Івану III. А його 
онук Іван Грозний уперше ввів страту як покарання 
за надмірність у взятках. 

Сьогодні корупція за твердженням фахівців ви-
лилася у нелегальний перерозподіл національних 
багатств на користь корумпованих кланів.

Такі риси організованої злочинності, як: ство-
рення системи нейтралізації соціального контролю 
за діяльністю організованих злочинних угруповань 
і забезпечення ухилення від передбаченої законом 
відповідальності їх лідерів та інших членів, поси-
лення корупційних зв’язків у владних структурах, 
використання різноманітних форм та методів для 
лобіювання своїх інтересів в органах державної 
влади та органах місцевого самоврядування, про-
никнення у політику шляхом висування своїх пред-
ставників на різні посади, у тому числі виборні в 
структурах державної влади, фінансування вибор-
них кампаній окремих політиків чи діяльності по-
літичних партій та інших громадських організацій, 
контроль і активне використання у своїх інтересах 
засобів масової інформації дозволяють злочинним 
угрупованням набути високоорганізованого харак-
теру, успішно пристосовуватися до суспільних змін 

і постійно вдосконалювати організаційні форми іс-
нування. Наявність корумпованих зв’язків для ор-
ганізованих злочинних формувань і зв’язок корум-
пованих чиновників з такими формуваннями – це 
оптимальна, з точки зору досягнення злочинного 
результату і безпеки функціонування, схема існу-
вання двох зазначених явищ.

Представники організованої злочинності за-
інтересовані у створенні відповідних позицій у 
владних структурах для забезпечення сприятливих 
умов для своєї протиправної діяльності і уникнен-
ня від передбаченої законом відповідальності, а 
корумповані особи, у свою чергу, заінтересовані у 
використанні фінансових, організаційних та інших 
можливостей організованих злочинних угрупо-
вань. Тому значне поширення корупції неодмінно 
призводить до розвитку організованої злочинності, 
а якісне і кількісне зростання останньої неодмінно 
тягне за собою збільшення кількості корупційних 
проявів і підвищення небезпечності їх характеру

Проникнення організованої злочинності до вла-
ди сприяє утворенню кланів мафіозного типу, що, 
в свою чергу, є потужним імпульсом для корумпу-
вання влади.

Констатуючи тісний зв’язок корупції та органі-
зованої злочинності, на погляд автора, їх не можна 
розглядати як одне ціле або навіть як обов’язковий 
структурний елемент один одного (переважно ко-
рупцію як елемент організованої злочинності). Ко-
рупцію, як і організовану злочинність, можна роз-
глядати і як самостійні соціальні явища. Корупція 
– це лише один із засобів, які використовує органі-
зована злочинність. Слід погодитись з тим, що фак-
ти отримання посадовою особою навіть численних 
хабарів за вчинення конкретних дій з використанням 
свого посадового становища самі по собі не дають 
підстав розглядати їх як прояви організованої зло-
чинної діяльності [1, с.60]. Організована злочинна 
група чи організоване злочинне угруповання цілком 
можуть існувати і без корумпованих зв’язків [2, с 70-
74]. Інша справа, що відсутність таких може суттєво 
ускладнити функціонування злочинних формувань і 
навіть унеможливити вчинення окремих злочинних 
діянь. Але це вже зовсім інший аспект, який свідчить 
про взаємний вплив, взаємозалежність цих явищ, їх 
переплетіння, про те, що вони живлять один одного, 
сприяють взаєморозвитку. Наявність корумпованих 
зв’язків для організованих злочинних формувань і 
зв’язок корумпованого чиновника з такими форму-
ваннями – це оптимальна з точки зору досягнення 
злочинного результату і безпеки функціонування 
формула існування двох явищ, що розглядаються. 
Організована злочинність зацікавлена створити від-
повідні позиції у владних структурах для відстою-
вання в них своїх інтересів, забезпечення сприятли-
вих умов для протиправної діяльності й уникнення 
від відповідальності, а корупція, у свою чергу, за-
цікавлена в можливостях організованих злочинних 
угруповань (фінансових, організаційних та ін.). 
Тому широке розповсюдження корупції неодмінно 
призводить до зростання організованої злочинності, 
а якісний і кількісний розвиток останньої неодмінно 
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тягне за собою збільшення кількості корупційних 
проявів і підвищення небезпечності їх характеру. 
Можна сказати так: у своєму розвитку корупція й 
організована злочинність ідуть на зустріч одне одно-
му і неодмінно зустрічаються на певному етапі сво-
го розвитку, а зустрівшись, інтегрують свої зусилля, 
суттєво збільшуючи свій злочинний потенціал. Цей 
рух є вигідним для обох сторін. І далеко не завжди, 
як це інколи стверджується в літературі, ініціатива 
належить організованим злочинним угрупованням. 
Посадові особи органів державної влади, як свідчить 
практика, і самі досить часто вишукують контакти з 
кримінальними елементами, щоб дорожче продати 
свої послуги. За результатами деяких досліджень, 
в середині 80-х років на підкуп представників дер-
жавних та правоохоронних органів витрачалося до 
третини кримінального капіталу, то наприкінці 80-х 
– до половини [3, с 188-190]. 

Проникнення організованої злочинності до 
влади сприяє утворенню олігархічних кланів, що, 
в свою чергу, є потужним імпульсом для тоталь-
ного корумпування влади. Відстоюючи інтереси 
кланів, влада невідворотно стає корумпованою та 
злочинною [4, с12]. Окремі політологи й фахівці в 
галузі юриспруденції схильні вважати, що, почина-
ючи з першої половини 90-х років, в Україні існує 
декілька таких кланів, які мають певний влив на 
розвиток найбільш важливих соціальних процесів. 
Не маючи достатніх науково обгрунтованих даних, 
щоб підтвердити чи спростувати такі твердження, 
можна констатувати: організована злочинність за 
останні 5 – 8 років якісно змінилась. Ці зміни, на 
наш погляд, обумовлені двома основними момен-
тами: 1) утвердженням все більш організованих 
форм злочинної діяльності; 2) набуттям організо-
ваною злочинністю рис реальної влади у державі. 
Останнє відбувається значною мірою за рахунок 
використання організованими злочинними струк-
турами можливостей офіційної влади (через корум-
повані зв’язки) і легалізації своєї діяльності (у т. ч. 
через органи державної влади) [5, с.10-13]. 

Тісний зв’язок кримінальних угруповань з 
представниками влади, особливо у тих випадках, 
коли йдеться про функціонування організованих 
злочинних структур кланового типу, може мати й 
негативний вплив на функціонування таких струк-
тур. Наявність жорсткого зв’язку того чи іншо-
го клану з представником влади, який забезпечує 
йому свободу волі дій від діяльності правоохорон-
них структур чи ворогуючих кланів, робить такий 
клан уразливим і недовговічним. Справа в тому, 
що існування організованої злочинної структури 
у такому разі значною мірою залежить від пере-
бування їх лідерів чи покровителів «посадових 
осіб» на ключових посадах в державних органах. 
У разі зміщення впливового чиновника структура 
поступово розпадається або ж вимушена терміново 
переорієнтовуватися на іншу посадову особу, яка в 
змозі забезпечити їй свободу протиправних дій [6, 
с.18-24].

Серед причин низької ефективності протидії 
цим негативним явищам головними є відсутність 

системної та скоординованої роботи щодо лікві-
дації економічного підґрунтя організованої зло-
чинності та корупції, а також недостатня увага 
профілактичній роботі, насамперед, засобами опе-
ративно-розшукової діяльності. Через відсутність 
процесуальних механізмів реалізації багатьох за-
конодавчих положень, зокрема п. 3 ст. 12 та ст. 14 
Закону України «Про організаційно-правові осно-
ви боротьби з організованою злочинністю», діяль-
ність оперативних підрозділів не має наступально-
го характеру. З урахуванням чинників відтворення 
організованої економічної злочинності, потребу-
ють оновлення засади державної політики в регу-
ляторній сфері з метою подолання протиріч між 
новими економічними реаліями, що формуються 
на ринковому підґрунті, і залишками командно-
адміністративної моделі управління економікою. 
Необхідно завершити розпочаті ще в минулому 
столітті реформи, спрямовані на розвиток внутріш-
нього ринку, становлення середнього класу, підне-
сення загального життєвого рівня населення. 

Особливу увагу слід приділити перекриттю 
каналів нецільового використання та розкрадань 
бюджетних коштів, зокрема у системі державних 
закупівель товарів, робіт і послуг, у межах реалі-
зації державних (галузевих) цільових програм та 
державних інвестиційних проектів, у разі відшко-
дування податку на додану вартість, а також запо-
бігання ухиленню від сплати податків і платежів 
під час здійснення експортно-імпортних операцій. 

Для більш дієвого інформаційного обміну між 
суб’єктами взаємодії слід прискорити створення 
єдиної комп’ютерної інформаційної системи пра-
воохоронних органів з питань боротьби зі злочин-
ністю (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 
квітня 2009 р. № 321 «Про затвердження Держав-
ної програми інформаційно-телекомунікаційного 
забезпечення правоохоронних органів, діяльність 
яких пов’язана з боротьбою із злочинністю»).

Потребує законодавчого врегулювання діяль-
ність органів досудового слідства та прокуратури 
стосовно притягнення до кримінальної відпові-
дальності членів організованих злочинних угрупо-
вань. Склади найнебезпечніших злочинів у сфері 
господарської діяльності (ст. 201, 203, 205, 212, 213, 
218–222 Кримінального кодексу України) мають 
бути доповнені кваліфікуючою ознакою вчинення 
злочину організованою групою. Необхідно вста-
новити кримінальну відповідальність державних 
службовців за надання ними неправдивих відомос-
тей під час декларування витрат (щодо придбання 
нерухомості, транспортних засобів, коштовностей, 
антикваріату та предметів мистецтва, цінних папе-
рів, депозитів у банках тощо). Водночас слід запро-
вадити механізм звільнення від кримінальної від-
повідальності учасників організованих злочинних 
груп та злочинних угруповань, якщо вони активно 
сприяють розкриттю вчинених злочинів та відшко-
дуванню завданої шкоди.

На часі розроблення порядку ідентифікації 
псевдоіноземних компаній і введення заборони на 
володіння ними акціями вітчизняних підприємств 
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з одночасним відпрацюванням корпоративних і ко-
рупційних зв’язків осіб, щодо яких є відомості про 
причетність до діяльності організованих злочин-
них угруповань, з їх партнерами – суб’єктами при-
ватного бізнесу, зареєстрованими в офшорних зо-
нах. Слід ужити заходів для запобігання фіктивним 
банкрутствам, зокрема шляхом уведення представ-
ників держави й акціонерів до складу ради креди-
торів та участі відповідних представників на всіх 
етапах процедури банкрутства. Контроль за ходом 
приватизаційних процесів передбачає зосереджен-
ня у Фонді державного майна України всіх повно-
важень у сфері приватизації, а також державних 
корпоративних прав з метою запобігання тіньовій 
приватизації [7, с. 248].

Для належного наукового супроводження бо-
ротьби з організованою злочинністю доцільно ство-
рити міжвідомчу аналітичну групу щодо аналізу 
стану, структури й тенденцій організованої злочин-
ності, факторів, що її детермінують, особливостей 
поширення в регіонах країни, визначення економіч-
ного підґрунтя. За результатами її роботи необхідно 
готувати щорічні аналітичні звіти з науковим про-
гнозом розвитку криміногенної ситуації, зокрема у 
пріоритетних галузях економіки [8, с.400].

Ефективність протидії організованій економіч-
ній злочинності, поряд з іншим, залежить також 

від належного рівня професійної компетентності 
працівників правоохоронних органів, опануван-
ня сучасних методів виявлення, розслідування 
та попередження злочинів. Для розроблення від-
повідних методик доцільно запровадити постій-
ний моніторинг та узагальнення передового до-
свіду діяльності правоохоронних органів і судів 
на основі вивчення матеріалів кримінальних й 
оперативно-розшукових справ, проводити широ-
комасштабні соціологічні опитування, активно 
залучати до наукових досліджень досвідчених 
практичних працівників, а також експертів з різ-
них галузей знань.

Вищевикладене вимагає не лише теоретич-
ного осмислення, а й конкретного сутнісного 
аналізу та визначення напрямів розвитку кримі-
нальних тенденцій в економіці, а також форму-
вання на цій основі методологічних засад проти-
дії організованій злочинності в окремих її сферах 
(галузях). Вивчення загальних тенденцій надасть 
можливість дослідити специфічний механізм учи-
нення окремих видів злочинів, поєднання яких у 
вигляді єдиної злочинної технології дасть змогу 
більш ґрунтовно описати їх кримінально-правові 
та кримінологічні ознаки, а також запропонувати 
ефективніші рекомендації для правоохоронних 
органів.
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постановка проблеми. В умовах докорінного 
оновлення положень вітчизняної правової доктри-
ни, запровадження численних новітніх правничих 
інститутів, запозичення зарубіжних галузевих 
аналогів істотно зростає актуальність питання, 
пов’язаного із переглядом змістовного наповнення 
та призначення правозастосовної діяльності всіх 
суб’єктів публічного адміністрування, в т.ч. із за-
стосуванням адміністративних процедур у сфері 
захисту економічної конкуренції, перегляду їх зміс-
товного наповнення та специфіки нормативного за-
кріплення.

Основним призначенням законодавства Укра-
їни у сфері захисту економічної конкуренції є за-
безпечення формування конкурентного середови-
ща – головного важеля розвитку сучасної ринкової 
економіки [1, ч. 3 ст. 42; 2, ст. 4], а надійний право-
вий захист економічної конкуренції залежить від 
наявності нормативно-регламентованого порядку 
взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності з 
уповноваженими державними інституціями з при-
воду отримання дозвільних документів на еконо-
мічну концентрацію і узгоджені дії та притягнення 
до відповідальності за порушення вимог законо-
давства України.

Як свідчить аналіз діяльності Антимонополь-
ного комітету України [3; 4; 5], процедурні питання 
взаємовідносин із учасниками економічної кон-
центрації і до цього часу залишаються врегульова-
ними достатньо фрагментарно, що створює певні 
проблеми на практиці, передбачає підстави для 
суб’єктивного тлумачення тих чи інших положень, 
негативно впливає на наявний стан національного 
конкурентного середовища та рівень дотримання 

прав, свобод та законних інтересів приватних осіб 
у державі. Це, в свою чергу, у контексті кардиналь-
ного перегляду засад правового регулювання від-
носин у сфері захисту економічної конкуренції, 
вимагає вжиття невідкладних заходів, у тому числі 
доктринального та нормотворчого змісту, оскільки 
сучасний стан правового регулювання таких від-
носин є дещо суперечливим, не у повній мірі узго-
джується із реальними вимогами сьогодення, що 
і вимагає негайного ґрунтовного перегляду цього 
інституту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
гальні питання адміністративно-правового регу-
лювання в сфері економічної діяльності держави, 
адміністративно-політичній та соціально-куль-
турній сферах за допомогою адміністративно-про-
цедурних норм розглядаються в працях відомих 
вітчизняних та зарубіжних вчених-адміністрати-
вістів: В.Б. Авер’янова, А.Б. Агапова, Г.В. Ата-
манчука, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурки, Д.Н. 
Бахраха, ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, І.П. Голо-
сніченка, С.В. Ківалова, ю.М. Козлова, Т.О. Коло-
моєць, В.К. Колпакова, П.І. Кононова, А.Т. Ком-
зюка, О.В. Кузьменко, Н.Р. Нижник, В.І. Олефіра, 
П.С. Пацурківського, Л.Л. Попова, Д.В. Прийма-
ченка, О.П. Рябченко, А.О. Селіванова, В.Д. Со-
рокіна, ю.О. Тихомирова, М.М. Тищенка, ю.С. 
Шемшученка, В.К. Шкарупи та ін. 

Низку правових проблем адміністративно-пра-
вового регулювання в сфері захисту економічної 
конкуренції висвітлено в роботах сучасних на-
уковців, які розглядають окремі питання держав-
ного впливу на економічну концентрацію та її на-
слідки. Так, зокрема, К.Л. Вознесенський [6], Н.О. 
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АдМініСтрАтивні проЦедури у СФері ЗАхиСту еконоМічноЇ 
конкуренЦіЇ як оСобливиЙ ріЗновид АдМініСтрАтивних проЦедур 

У статті досліджено ознаки адміністративних процедур в галузі антимонопольно-конкурентного регулювання, запро-
понована авторська дефініція поняття «адміністративні процедури в сфері захисту економічної конкуренції» та доведе-
но, що система правового захисту економічної конкуренції є міжгалузевим інститутом права з домінуючою адміністра-
тивно-правовою складовою.

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністративно-правове регулювання, адміністративні процедури в 
сфері захисту економічної конкуренції.

В статье исследованы признаки административных процедур в сфере антимонопольно-конкурентного регулирова-
ния, предложена авторская дефиниция понятия «административные процедуры в сфере защиты экономической конку-
ренции» и обосновано, что система правовой защиты экономической конкуренции является межотраслевым институтом 
права с доминирующей административно-правовой составляющей. 

Ключевые слова: административная процедура, административно-правовое регулирование, административные 
процедуры в сфере защиты экономической конкуренции.

Examines the features of administrative procedures in the field of anti-monopolistic and competition regulation, introduces 
the author definition for «administrative procedures in protecting economic competition», makes a statement that the system 
of legal protection for economic competition is an inter-branch law institution with a dominant administrative-legal component.

Key words: administrative procedure, administrative-legal regulation, administrative procedures in protecting economic 
competition. 
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Трегубець [7], О.В. Грицай [8], В.Н. Василенко [9]
досліджують питання державного контролю за до-
триманням антимонопольного законодавства, а 
Л.Р. Біла [10], Л.В. Куншина [11], І.А. Шуміло [12], 
О.М. Стороженко [13], К.В. Бондаренко[14] – адмі-
ністративну відповідальність за порушення анти-
монопольного законодавства. Увагу порядку роз-
гляду Антимонопольним комітетом України справ 
про порушення законодавства про захист економіч-
ної конкуренції приділяють ю.В. Журик [15] і О.В. 
Когут [16], а Н.О. Саніахметова [17], С.А. Карлов 
[18], О.А. Артем’єва [19], П.Г. Харченко [20], І.І. 
Туйськ [21], О.С. Каштанов [22] аналізують методи 
і засоби антимонопольно-конкурентного регулю-
вання. Адміністративно-правовий статус антимо-
нопольних органів є предметом досліджень А.О. 
Бакалінської [23], О.О. Плетньової [24], О.В. По-
номарьова [25], а монопольне становище суб’єкта 
господарювання на ринку аналізується С.Б. Мель-
ник [26]. Окремі аспекти правового регулювання 
економічної концентрації досліджують Г.В. Ілью-
щенко [27] і Н.В. Щербакова [28], О.М. Олещенко 
[29] аналізує антимонопольне регулювання в сис-
темі економічної безпеки України, а Н.Я. Борсук 
[30] приділяє увагу адміністративному примусу в 
сфері захисту економічної конкуренції. Зарубіжний 
досвід антимонопольно-конкурентного регулюван-
ня аналізується у роботах О.Р. Кібенко [31], В.С. 
Лук’янець [32], І.Г. Гельфенбуйм [33], Г.О. Стахєє-
вої [34], а становлення та розвиток антимонополь-
ного законодавства є предметом досліджень С.С. 
Валітова [35], О.В. Шальман [36], Е. В. Горбунової 
[37], О.Л. Чернелевської [38]. Однак при багатома-
нітності наукових джерел жодної роботи з вказаної 
проблематики, в якій би комплексно досліджува-
лись адміністративні процедури в cфері захисту 
економічної конкуренції, до цього часу немає.

Метою статті є визначення поняття та ознак 
адміністративних процедур у сфері захисту еконо-
мічної конкуренції як особливого різновиду адміні-
стративних процедур.

виклад основного матеріалу. Питання щодо 
галузевої належності правових норм антимоно-
польно-конкурентного законодавства, а саме поло-
жень глави 3 Господарського кодексу України [39], 
Законів України «Про Антимонопольний комітет 
України» [40], «Про захист економічної конкурен-
ції» [2], «Про захист від недобросовісної конку-
ренції» [41], низки підзаконних нормативно-пра-
вових актів, є на сьогоднішній день дискусійним. 
Якщо проаналізувати дисертаційні дослідження, 
захищені в останні роки, то можна констатувати, 
що питання захисту економічної конкуренції роз-
глядаються в переважній більшості в межах двох 
юридичних спеціальностей – «адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне 
право» (44% від загальної кількості досліджень) і 
«господарське право; господарське процесуальне 
право» (35% від загальної кількості досліджень). 
Такі напрямки дослідження захисту економічної 
конкуренції обумовлюються існуванням двох груп 
інтересів в антимонопольно-конкурентному ре-

гулюванні – публічних (суспільних, державних) і 
приватних, які органічно поєднуються між собою. 

При цьому, на думку Н.Я. Борсук, з якою варто 
погодитися, головним об’єктом правового захисту 
конкуренції є суспільний інтерес – функціонуван-
ня ефективної конкуренції на ринках, економічна 
свобода підприємців, їхнє право на участь у ви-
робництві, обміні чи споживанні ресурсів, право 
вільного вибору контрагентів за господарськими 
угодами. Суспільний інтерес також полягає у за-
безпеченні права споживачів (соціально-економіч-
ної категорії) на вільний вибір товарів, послуг на 
ринку, продавців. Отже, держава спрямовує свою 
діяльність на захист прав учасників ринку у тих 
випадках, коли об’єктом захисту стає публічний 
інтерес – конкуренція на ринку, спільний інтерес 
категорії учасників ринку, а не окремий індивіду-
альний інтерес приватних осіб [30, с. 26].

На підставі аналізу наявних наукових джерел 
можна стверджувати, що фактично існують різні 
точки зору стосовно галузевої належності системи 
захисту економічної конкуренції – одна група до-
слідників вважає антимонопольно-конкурентне ре-
гулювання господарсько-правовим інститутом (С.С. 
Валітов [35], ю.В. Журик [15],Г.В. Ільюшенко [27], 
О.С. Каштанов [22], Н.М. Корчак [42],С.Б. Мельник 
[26], І.І. Туйськ [21], І.А. Шуміло [12], Н.В. Щерба-
кова [28]), інша група науковців обґрунтовує адмі-
ністративно-правовий характер відносин в сфері за-
хисту економічної конкуренції (О.А. Артем’єва [19], 
Л.Р. Біла[10], Н.Я. Борсук [30],К.В. Бондаренко [14], 
С.О. Карлов [18], О.В. Когут [16], Л.Р. Куншіна [11], 
О.В. Стороженко [13], П.Г. Харченко [20], ). Цікавою 
є позиція О.О. Бакалінської, що конкурентне право є 
комплексним правовим утворенням у системі права 
України, що об’єднує три взаємопов’язані правові 
інститути: право з захисту від недобросовісної кон-
куренції; антимонопольне право; право природних 
монополій [23, с. 6; 8].

На наш погляд, з урахуванням існування в сис-
темі антимонопольно-конкурентного регулювання 
двох груп інтересів – публічних і приватних, сис-
тема правового захисту економічної конкуренції 
є міжгалузевим інститутом права з домінуючою 
адміністративно-правовою складовою та характе-
ризується законодавчо встановленою етапністю 
та послідовністю вчинення певних дій суб’єктами 
господарювання та уповноваженими суб’єктами 
публічного адміністрування, які є, по суті, адміні-
стративними процедурами та потребують спеціалі-
зованого наукового дослідження.

Реалізація в Україні адміністративної реформи 
потребує докорінного дослідження та розробки 
якісно нових підходів антимонопольно-конкурент-
ного регулювання з наголосом на адміністратив-
но-правову складову, адже беззаперечним є факт, 
що у таких відносинах апріорі не існує рівності та 
змагальності сторін, які властиві цивільно-проце-
суальному чи господарсько-процесуальному праву, 
і «обов’язковим» учасником даних правовідносин 
є суб’єкт публічної адміністрації – антимонополь-
ний орган. 
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Слід зазначити, що наявність в Україні, як і в 
будь-якій державі, органів публічної адміністрації 
обумовлюють регулювання державою тих суспіль-
них відносин, учасниками яких є відповідні держав-
ні органи та їх посадові особи. Під державним регу-
люванням розуміють встановлення та забезпечення 
державою загальних правил поведінки для суб’єктів 
суспільних відносин, вплив на них за допомогою 
відповідних правових механізмів. Адміністративно-
правове регулювання як різновид державного регу-
лювання є механізмом імперативного-нормативного 
упорядкування організації і діяльності суб’єктів і 
об’єктів управління і формування стійкого право-
вого порядку їхнього функціонування. Тривалість 
циклу послідовно вчинюваних дій, спонукання 
суб’єктів права діяти самостійно і здійснювати свої 
права і виконувати обов’язки в рамках встановле-
них режимів і процедур, забезпечення стабільнос-
ті в їхньому функціонуванні – такі призначення і 
прояви цього регулювання [43, с. 364]. Враховую-
чи специфіку антимонопольно-конкурентного за-
конодавства України, можливо виділити наступі 
форми державного регулювання у сфері захисту 
економічної конкуренції: 1) встановлення загаль-
них правил поведінки (прав та обов’язків) як для 
учасників економічної концентрації, так і для інших 
суб’єктів господарювання; 2) встановлення різних 
процесуальних статусів для суб’єктів господарю-
вання, що здійснюють певні дії, які призводять до 
монополізації господарського ринку або посилення 
економічних концентраційних процесів; 3) надання 
уповноваженому суб’єкту публічного адміністру-
вання у сфері захисту економічної конкуренції права 
прийняття індивідуальних адміністративних актів, з 
якими пов’язується можливість вчинення (чи утри-
мання від вчинення) певних дій з метою отримання 
конкурентних переваг від економічної концентрації.

Адміністративно-правове регулювання в сфері 
захисту економічної конкуренції є механізмом нор-
мативного-імперативного впливу держави на такі 
правовідносини, означає вплив на об’єкт управлін-
ня (конкурентні правовідносини) та встановлення 
незмінного (усталеного) порядку функціонування 
таких правовідносин. Учасники економічної кон-
центрації є обізнаними про встановлені державою 
антимонопольно-конкурентні процедури, держава 
за допомогою адміністративних засобів впливає на 
таких суб’єктів і спонукає їх діяти добросовісно, 
самостійно, реалізовувати свої права та виконувати 
обов’язки в межах та у відповідності до встанов-
лених адміністративних процедур, у процесі здій-
снення економічних концентраційних процесів.

Під методами адміністративно-правового регу-
лювання у сфері захисту економічної конкуренції 
слід розуміти встановлені державою способи впли-
ву на порядок та послідовність здійснення певних 
антимонопольно-конкурентних процедур (напри-
клад, отримання дозволу Антимонопольного ко-
мітету України на узгоджені дії або концентрацію 
суб’єктів господарювання).

В якості аргументу щодо легітимності викорис-
тання терміну «адміністративні процедури в сфері 

захисту економічної конкуренції» доцільно згадати 
Закон України «Про захист економічної конкурен-
ції», в якому вживаються словосполучення «поря-
док розгляду заяв про надання дозволу» [2, розд. 
VІ], «розгляд справ про порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції [2, розд. VII] та 
ін., які є змістовними синонімами цього терміну, та 
Концепцію Конкуренційного процесуального ко-
дексу України, яка оперує поняттями «процедури 
розслідування, доказування, прийняття рішень» 
[44, розд. І] і «процедури розгляду заяв і справ» 
[44, розд. 4].

Додаткової аргументації щодо існування ад-
міністративних процедур у сфері антимонополь-
но-конкурентного регулювання надають і останні 
наукові дослідження, в яких вживаються терміни 
«процедура» і «адміністративна процедура» в кон-
тексті аналізу окремих аспектів правового захисту 
економічної конкуренції, але не дається їх визна-
чення та не наводяться ознаки (наприклад, дисер-
таційні дослідження Г.В. Ільюшенко [27], К.В. Бон-
даренко [14], П.Г. Харченка [20], О.С. Каштанова 
[22], С.О. Карлова [18], О.А. Артем’євої [19], С.С. 
Валітова[35], О.В. Пономарьова [25]).

Таким чином, можна констатувати, що існу-
вання такої категорії як «адміністративні про-
цедури» в сфері антимонопольно-конкурентного 
регулювання визнається переважною кількістю су-
часних науковців, адже, за слушним зауваженням 
В.Б. Авер’янова, процедурна форма є необхідною 
умовою належного функціонування будь-яких ад-
міністративних правовідносин [45, с. 9]. З метою 
уніфікації понятійного апарату вбачається доціль-
ним використовувати саме термін «адміністративні 
процедури в сфері захисту економічної конкурен-
ції», оскільки базовий нормативно-правовий акт – 
Закон України «Про захист економічної конкурен-
ції»[2] оперує саме таким поняттям, а вживання в 
юридичній літературі відносно галузі правового 
регулювання термінів»антимонопольне» [10; 18; 
21; 29; 37; 42], «антимонопольно-конкурентне» 
[35; 46], «конкурентне» [38; 47; 48], «конкуренцій-
не» [44; 49] є відображенням лише одного із аспек-
тів правового захисту економічної конкуренції. До 
речі, Н.Я. Борсук відносно терміну «законодавство 
пр захист економічної конкуренції» доходить тако-
го ж висновку [30, с. 11, 169].

Для з’ясування поняття і ознак адміністратив-
них процедур у сфері захисту економічної конку-
ренції необхідно, передусім, визначитися із понят-
тям «адміністративна процедура». 

Слід зазначити, що донедавна поняття «адміні-
стративна процедура» визначалося науковцями в 
залежності від того, прихильниками якого підходу 
до визначення поняття адміністративного процесу 
вони є [50, с. 169]. Але на сьогоднішній день док-
тринальні погляди щодо розуміння поняття та зміс-
ту адміністративного процесу істотно трансформу-
валися, а саме спостерігається урізноманітнення 
поглядів та змістовне наповнення адміністративно-
го процесу та збільшення кількісного варіативного 
підходу до їх формулювання [51, с. 133]. Поряд із 
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традиційними для радянського періоду розвитку 
вітчизняної адміністративно-правової доктрини 
підходами до розуміння адміністративного про-
цесу у вузькому та широкому вигляді, з’явилися 
управлінська, юрисдикційна, судова концепції, зго-
дом – позитивний, юрисдикційний, квазісудовий 
процес та адміністративне судочинство [52, с. 588], 
пізніше – деліктний, юрисдикційний, судочинний, 
адміністративно-юстиційний, управлінський, по-
зитивно-управлінський, широкий адміністратив-
ний процес тощо[53, с. 34]. Все вищевикладене 
зумовило трансформацію розуміння адміністра-
тивних процедур як інституту адміністративного 
процесу до розуміння адміністративно-процедур-
ного права й законодавства як підгалузевої складо-
вої адміністративного права і законодавства, що на-
буває ознак підгалузевої самостійності (наприклад, 
роботи О.І. Миколенка [54], О.В. Кузьменко [55], 
Р.С. Мельника [56]).

Узагальнюючи наявні визначення поняття «ад-
міністративна процедура», Т.О. Коломоєць і П.С. 
Астахов констатують, що у переважній більшості 
сучасних наукових, публіцистичних джерел адмі-
ністративна процедура розглядається як встановле-
ний законодавством (у даному випадку адміністра-
тивним) порядок вирішення суб’єктами публічної 
адміністрації індивідуальних адміністративних 
справ. Вона здійснюється не всіма суб’єктами пу-
блічної адміністрації і не щодо всього предмета 
адміністративно-правового регулювання, є пев-
ною діяльністю, послідовністю дій, це дає мож-
ливість розглядати її в якості складової адміні-
стративного процесу (позитивної, управлінської), 
взаємопов’язаної з адміністративним проваджен-
ням як зовнішня форма (модель) і змістовне напо-
внення, обумовлене реальними життєвими ситуа-
ціями [57, с. 68-69]. 

Слід цілком погодитися з Т.О. Коломоєць і Р.С. 
Калініним, які визначають адміністративну проце-
дуру як регламентовані адміністративним правом 
дії, які вчиняються суб’єктом владних повноважень 
щодо розгляду, розв’язання і вирішення індивіду-
ально-визначеної справи, які характеризуються: 
1) публічністю; 2) індивідуальністю; 3) деталь-
ною правовою регламентацією; 4) специфікою 
суб’єктного складу; 5) цілеспрямованістю [58, с. 
17; 59, с. 245]. Вбачається, що саме це визначен-
ня терміну «адміністративна процедура» повинно 
бути базовим для подальшого дослідження такого 
їх різновиду як адміністративні процедури в сфе-
рі захисту економічної конкуренції. Враховуючи 
комплексний характер діяльності суб’єктів публіч-
ної адміністрації (в т.ч. антимонопольних органів) 
щодо розгляду і вирішення індивідуальних справ 
та порядку такої діяльності, слід визнати такий 
порядок лише складовою загальної процесуальної 
діяльності, регламентованої нормами адміністра-
тивного права.

Враховуючи спірність ситуації, яка виникла у 
вітчизняній адміністративно-правовій доктрині 
навколо оновленого підходу до розуміння адміні-
стративного процесу, обґрунтованою є підтримка 

позицій тих вчених, які розглядають адміністратив-
ний процес як регламентований порядок розгляду 
справ в порядку адміністративного судочинства 
(точки зору В.М. Бевзенка, Р.С. Мельника, А.Т. 
Комзюка та ін.). При цьому окремо виділяється ад-
міністративно-деліктне провадження як регламен-
тований адміністративними нормами порядок роз-
гляду справ про адміністративні проступки.

Процедурні відносини, з точки зору 
Т.О.Коломоєць та Д.С.Астахова, з якими варто 
погодитися, є рештою відносин процесуального 
характеру, які не є судочинними (у розумінні ад-
міністративного судочинства) та деліктними (у 
розумінні розгляду справ про адміністративні про-
ступки), покликані врегулювати індивідуально-
конкретні справи в сфері регулювання адміністра-
тивного права [57, с. 28]. І саме такі процедурні 
відносини характерні для правового захисту еконо-
мічної конкуренції в Україні.

Все вищевикладене дає підстави стверджува-
ти, що адміністративні процедури у сфері захисту 
економічної конкуренції є специфічним різнови-
дом адміністративних процедур, оскільки їм при-
таманні всі ознаки (як загальні, так і спеціальні), 
характерні для адміністративних процедур, а саме: 
1) застосування у публічній сфері; 2) регулювання 
порядку здійснення правозастосувальної діяльності; 
3) охоплення управлінської діяльності позитивної 
спрямованості; 4) встановлення визначеного поряд-
куздійснення тих або інших дій, оскільки завданням 
адміністративних процедур є упорядкування діяль-
ності уповноважених органів влади і всіх зацікавле-
них осіб, внаслідок чого підвищується ефективність 
та якість роботи публічної адміністрації в цілому; 
5) характерний особливий суб’єктний склад (одні-
єю із сторін завжди виступає державний орган або 
посадова особа, наділені державно-владними по-
вноваженнями); 6) закріплення в адміністративно-
процедурних нормах, які, у свою чергу, регулюють 
застосування матеріальних норм адміністративного 
та інших галузей права, і при цьому регламентують 
діяльність уповноважених органів і посадових осіб 
[50, с. 173-174; 59, с. 246].

висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
можна констатувати, що система правового за-
хисту економічної конкуренції є міжгалузевим 
інститутом права з домінуючою адміністративно-
правовою складовою та характеризується законо-
давчо встановленою етапністю та послідовністю 
вчинення певних дій суб’єктами господарювання 
та уповноваженими суб’єктами публічного адміні-
стрування – антимонопольними органами, які є, по 
суті, адміністративними процедурами.

На підставі узагальнення базових ознак адмі-
ністративних процедур адміністративні процедури 
у сфері захисту економічної конкуренції можуть 
бути визначені як регламентовані адміністратив-
ним правом дії, які вчиняються суб’єктом влад-
них повноважень у галузі антимонопольно-конку-
рентного регулювання щодо розгляду, розв’язання 
і вирішення індивідуально-визначеної справи, 
пов’язаної із захистом економічної конкуренції.
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СоЦіАльно-пСихологічні оСобливоСті криМінАльноЇ 
відповідАльноСті неповнолітніх

У статті розглянуто основні соціальні та психологічні умови, що впливають на неповнолітніх та спонукають їх до вчи-
нення злочинів. Наводиться порівняльний аналіз кількості вчинених злочинів неповнолітніми у 2011-2012 рр.

Ключові слова: кримінальний кодекс, неповнолітні, кримінальна відповідальність, законодавець, штраф, громад-
ські роботи, виправні роботи, позбавлення волі, соціально-психологічні особливості.

В статье рассмотрено основные социальные и психологические условия, которые влияют на несовершеннолетних и 
побуждают их к совершению преступлений. Приводится сравнительный анализ количества совершённых преступлений 
несовершеннолетними в 2011-2012 гг.

Ключевые слова: уголовный кодекс, несовершеннолетние, уголовная ответственность, законодатель, штраф, 
общественные работы, исправительные работы, лишение свободы, социально-психологические особенности.

The paper focuses on the basic social and psychological conditions that make impact on the juvenile and encourage minors 
to commit crimes. A comparative analysis of the juveniles crime rate in 2011-2012 is given in the article.

Key words: Criminal Code, the juveniles, criminal responsibility, legislator, fine, social works, corrective labor, imprisonment, 
social and psychological characteristics.

За загальним правилом кримінальній відпові-
дальності підлягають особи, яким до вчинення зло-
чину виповнилося шістнадцять років і є найтяжчим 
із видів юридичної відповідальності, підставою 
якого є вчинення особою суспільно небезпечного 
діяння, яке містить склад злочину [1].

Мета: аналіз та визначення соціально-психоло-
гічної характеристики неповнолітніх та встанов-
лення відповідальності за Кримінальним кодексом 
України.

Як відомо, питання щодо відповідальності 
неповнолітніх не є новим серед досліджень на-
уковців, але виходячи з того, що з кожним роком 
кількість злочинів вчинених неповнолітніми збіль-
шується, проблема злочинності серед неповноліт-
ніх залишається актуальною та складною на сучас-
ному етапі розвитку суспільства. 

Проблематика покарання неповнолітніх зло-
чинців досить детально аналізується в роботах 
таких вчених ХХ століття, як М.М. Бабаев, В.С. 
Орлов, К.С. Лебединська, С.А. Тарарухін, А.А. 
Примачонок, Г.В. Дровосєков, А.П.Кондусов Т.С. 
Шевченко та ін. Але питання про доречність за-
стосування до неповнолітніх позбавлення волі чи 
замінити його на більш гуманні види покарання як 

було, так і залишається дискусійним по сьогодніш-
ній день. Одні вчені вважають, що позбавленню 
волі, як виду покарання, повинно належати цен-
тральне місце серед всіх інших покарань, так як 
воно пов’язане з докорінними змінами умов життя 
і виховання підлітків, здатне викликати такі зміни 
в їх характері, які необхідні для виправлення, пере-
виховання засуджених. Інші додержуються думки, 
що позбавлення волі не можна розглядати як голо-
вний засіб боротьби зі злочинністю неповнолітніх 
і що воно повинно застосовуватися тільки за тяжкі 
злочини, а також до рецидивістів з числа неповно-
літніх [2, с. 178].

Так, згідно статистичних даних за 12 місяців 
2012 року на території Донецької області неповно-
літніми та за їх участю було скоєно 1482 злочин, що 
на 299 або 17,5 % менше ніж за аналогічний період 
минулого року. Із загальної кількості скоєних зло-
чинів – 706 (-145) склали тяжкі та особливо тяжкі. 

В залежності від видів скоєних неповнолітніми 
злочинів за 2012 скоєно:

– 10 (-2) умисних вбивств;
– 23(+8) тяжких тілесних ушкоджень;
– 38(-6) розбоїв;
– 127 (-36) грабежів;
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– 874 (-143) крадіжок. 
У дужках зазначено на скільки зменшилася(-) 

або звеличилася(+) кількість злочинів у порівнянні 
з 2011 роком. Таким чином, у загальному вигляді 
кількість злочинів вчинених неповнолітніми осо-
бами зменшується. За 2012 рік зросла тільки кіль-
кість вчинення неповнолітніми тяжких тілесних 
ушкоджень. Найбільшу питому вагу у структурі 
злочинності неповнолітніх у і 2012 році займають 
крадіжки майна. 

Наприклад, проведений аналіз злочинів, перед-
бачених ст.185 КК України вказує на те, що злочини 
скоюють в основному неповнолітні з малим сімей-
ним достатком, підлітки, які виховуються у непо-
вних та неблагополучних родинах, де не на належ-
ному рівні або зовсім відсутній контроль батьків. 

У групах неповнолітніми та за їх участю скоє-
но 631 (-165), питома вага складає 42,5 % від усіх 
злочинів, скоєних неповнолітніми. У порівнянні 
з 2011 роком групова злочинність зменшилась на 
20,7 %. Групами дорослих осіб разом з неповноліт-
німи у 2012 році скоєно 385 злочини, що на 43 або 
на 10 % менше ніж у 2011 році. 

по видах злочинів, скоєних неповнолітніми
за 12 місяців 2012 року:
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Слід зазначити, що в скоєнні злочинів бра-
ли участь 489 учнів шкіл, що на 78 або на 13,7 
% менше показника минулого року, учнів ПТУ 
– 244 (-29) або на 10,6 % менше минулого року, 
студентів технікумів або ВУЗів – 29 (+3), що не 
працюють та не навчаються – 305(-55) або 15,2 % 
менше того року. Найбільша питома вага припа-
дає на учнів шкіл складають 44,3%, учнів ПТУ – 
21,1%, які, не працюють та не навчаються – 27,6% 
від всіх неповнолітніх учасників злочинів. Змен-
шилась також і рецидивна злочинність серед не-
повнолітніх. Так, 307 раніше засуджених підлітків 
знову скоїли злочини, що на 60 або на 16,3 % мен-
ше, ніж у 2011 році [3]. 

Як відомо, кримінальна відповідальність не-
повнолітніх має свою специфіку пов’язану з соці-
ально-психологічними особливостями неповноліт-
нього. Більшість злочинів неповнолітні вчиняють 
у співучасті, тобто групі осіб. Трапляються звісно 
ж і поодинокі випадки вчинення злочину підліт-
ком-одинаком, але це скоріш виняток. Таке явище 
пов’язують із тим, що потрапивши до певної ком-
панії, що має негативний вплив на неповнолітню 
особу, ця особа хоче затвердитися, довести своє 

лідерство. Це «доведення», зазвичай, має лише не-
гативні наслідки. 

Дослідження свідчать, що злочинні групи не-
повнолітніх і молоді виникають, переважно, на 
основі неформальних груп. Це пов’язано з такими 
елементами підліткової психології, як підвищена 
схильність до навіювання та наслідування, неста-
лість емоційно-вольової сфери, орієнтованість на 
групу (конформізм), домінування потреби у спіл-
куванні з однолітками та переоцінка значимості 
їх схвалення, некритичність оцінки своїх переваг 
і недоліків та ін. Їх антисуспільна спрямованість 
зумовлювалася необхідністю задоволення потреби 
в спілкуванні при наявній вузькості, обмеженості 
інтересів (їх примітивізмі), невмінні організувати 
свій вільний час, що посилювалося комплексом 
об’єктивних причин. Неповнолітні учасники ан-
тисуспільних груп, як правило, не здатні прояви-
ти себе та утвердитися в групах, діяльність яких є 
соціально-корисною. Вони поступово втрачають 
зв’язки з колективами, до яких формально нале-
жать, перестають орієнтуватися на їх ставлення, не 
цінують їх думку. У процесі переростання антисус-
пільної групи неповнолітніх у злочинну в ній від-
буваються важливі зміни: зменшується кількість 
учасників та підвищується ступінь їх ідентифіка-
ції у співучасті; зростає питома вага осіб із нега-
тивними соціально-моральними характеристика-
ми (схильні до вживання алкоголю та наркотиків, 
раніше засуджені тощо); склад групи стає більш 
різнорідним за соціальним складом; учасники все 
більше часу проводять у місцях із кримінальним 
забарвленням; методи керівництва групою зміню-
ються з демократичних на авторитарні [4, с. 78].

Також не можна не зазначити, що вікові особли-
вості відіграють значну роль, адже неповнолітню 
особу легше схилити до вчинення злочину.

Злочин і злочинця необхідно розглядати в діа-
лектичній єдності. Без цього неможливо розібра-
тися в джерелах злочинного діяння, виявити меха-
нізм його вчинення. Адже злочинна поведінка, як і 
будь-яка поведінка людини, має дві основні групи 
ознак. Суб’єктивні – мотиви, мета, намір людини 
та об’єктивні – фізичні рухи і дії. Злочин, перш ніж 
втілитися в небезпечні для суспільства дії, прохо-
дить стадію внутрішнього, психологічного визрі-
вання. Людина спочатку вирішує, а вже потім вчи-
няє злочин. Рішучість особистості вчинити злочин 
називається наміром. Вчинити злочин навмисно 
– означає усвідомлювати характер свого вчинку, 
передбачати його суспільну небезпечність, наслід-
ки та свідомо допускати їх. Характер наміру, таким 
чином, значною мірою свідчить про те, як злочи-
нець ставився до вчиненого ним злочину.

При цьому намір розрізняється, насамперед, за 
ступенем обдуманості злочину: чи виник він рап-
тово, чи готувався заздалегідь, задовго до вчинення 
злочину; чи є він наслідком зненацька сформова-
них обставин або спеціально вибраних умов. 

В залежності від особливостей наміру серед 
неповнолітніх правопорушників закону можливо 
виділити три основні їх групи. Перші – ті, у кого 
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намір вчинити правопорушення та злочин виник 
раптово. Другі – ті, хто заздалегідь обміркував 
протизаконну дію, готувався до її здійснення. 
Треті – ті, хто іноді знали заздалегідь про вчинен-
ня злочину, а іноді намір у них виникав раптово 
[5, с. 143].

Для першої групи характерно те, що проти-
воправний намір тут цілком можна розглядати як 
своєрідну суспільно небезпечну реакцію на сфор-
мовані обставини. Неповнолітній зазвичай не об-
мірковує заздалегідь злочинну дію, шляхи та засо-
би досягнення злочинного результату. Більше того, 
іноді навіть за кілька хвилин до вчинення злочину 
він і не задумується про нього. Рішучість вчинити 
так, а не інакше нерідко виявляється зненацька для 
молодої людини і швидко реалізується у вчинку та 
діях. Саме тому можна говорити про намір непо-
внолітнього як про таку форму провини, яка вини-
кає в залежності від ситуації, тобто як реакція на 
непередбачену ситуацію.

Для другої групи характерний злочинний на-
мір, який виникає в поверхневому і суперечливому 
усвідомленні суспільної шкоди. Це виражається 
в тому, що більшість підлітків та юнаків, зважу-
ючись на вчинення злочину, усвідомлюють лише 
фактичну сторону свого діяння (тобто самі дії та 
предмет зазіхання). При цьому вони не вміють оці-
нювати соціального значення свого вчинку – його 
шкідливості для інтересів суспільства.

Для третьої групи особливість злочинного на-
міру проявляється в його спрямованості. Вона 
виражається в бажанні досягнення злочинних на-
слідків та визначається метою злочину, тобто ре-
зультатом. Специфіка його полягає насамперед у 
тому, що підлітки або юнаки досить часто не мають 
чіткого уявлення про мету злочинного діяння. «Так 
захотілося», «не знаю, як вийшло», «інші робили, і 
я теж» – за допомогою такого роду відповідей вони 
нерідко пояснюють причини злочину [5, c. 145]. 
Специфіка виражається й у тому, що серед підліт-
ків та юнаків, на відміну від дорослих людей, до-
сить розповсюдженими є протиріччя між метою ді-
яння та засобами його досягнення. Так, у злочинах 
неповнолітніх нерідкі випадки, коли спрямованість 
наміру, його ціль не є антигромадськими. Злочин-
не діяння в наявності, але ціль його сама по собі 
аж ніяк не злочинна – захист достоїнства товариша 
і свого власного, бажання надати допомогу іншій 
особі, прагнення утвердити себе в очах однолітків 
і т. ін. Специфіка спрямованості наміру неповно-
літніх визначається тим, що психологічним дже-
релом цієї спрямованості та цілей діяння є вікова 
мотивація, тобто сукупність конкретних збудників 
(мотивів), якими визначається поведінка молодої 
людини.

Мотиви злочинних діянь, вчинених підлітками 
і юнаками, як правило, досить розрізнені та по-
верхові. Мотиви злочинів неповнолітніх значною 
мірою проявляються на основі групових дій. Як 
правило, найбільш розповсюджені престижні та 
наслідувальні мотиви, а також намагання до са-
моствердження серед товаришів та однолітків. 

Значний вплив на мотивацію має і той факт, що 
більшість молодих людей вчиняють злочин в стані 
сп’яніння, тобто тоді, коли підліток і юнак деякою 
мірою втрачають контроль над вчинками і їхніми 
спонуканнями. 

Якщо ж спробувати звести в групи найбільш 
важливі мотиви злочину неповнолітніх, то ви-
явиться, що для більшості з них характерні:

– прагнення (у тому числі шляхом порушення 
закону) продемонструвати перед товаришами смі-
ливість, хоробрість, рішучість;

– безглузда рішучість вчинити виражається в 
необдуманому суспільно небезпечному діянні;

– корисливе відношення до предмета домаган-
ня, заради якого неповнолітній готовий порушити 
правові заборони [5, с. 146].

Як бачимо, психологічне джерело злочину не-
глибоке. Але якими б поверховими й елементар-
ними не здавалися злочинні наміри, вони все-таки 
настільки сильні, що в змозі диктувати неповноліт-
ньому умови протиправної поведінки. 

Таким чином, злочин неповнолітнього – спе-
цифічний, сумний показник несприятливих умов 
життя та виховання підлітка і юнака в родині. Від-
хилення від норми в поведінці членів родини впли-
вають на весь духовний світ неповнолітнього, на 
його вчинки. Несприятливі умови сімейного, ви-
ховання – лише початкова ланка в ланцюзі обста-
вин, перед якими був поставлений неповнолітній 
злочинець. Чим старше стає підліток, тим ширше 
коло його спілкування і тим більша кількість різно-
манітних факторів впливають на нього. Більш зна-
чне місце в його житті починають займати не тіль-
ки товариші та однолітки, ай дорослі люди, які не 
перебувають із ним у родинних відносинах. Важко 
перебільшити ту шкоду, яку наносять боротьбі зі 
злочинністю дорослі підбурювачі та організатори 
злочинів неповнолітніх. 

Отже, на формування неповнолітнього поруш-
ника правопорядку впливає безліч обставин. Одні з 
них відіграють роль безпосередніх причин злочин-
них діянь. Вони визначають процес формування 
суспільно шкідливих спонукань і зазіхань, а також 
особливості їхнього втілення в небезпечні для ото-
чуючих дії та вчинки. Інші – виступають як умови, 
які визначають збереження цих причин і полегшу-
ють їхній прояв у злочинах неповнолітніх. Вони, як 
правило, підсилюють дію причин злочинних діянь 
і є тим обов’язковим фактором, на якому й реалі-
зуються причини суспільно небезпечної діяльності 
підлітків та юнаків:

Відомо, що з віком у молодих людей розширю-
ється коло моральних понять і з’являється праг-
нення до більш узагальненого розгляду моральних 
якостей людини. Підлітки та молодші юнаки почи-
нають правильно оцінювати і досить чітко усвідом-
лювати в іншій людині те, як вона ставиться до сво-
їх обов’язків, як проявляє себе відносно оточуючих 
людей. Однак вони ще недостатньо усвідомлюють 
більш складні внутрішні якості, які виражають від-
ношення людини до самої себе, а також якості, які 
характеризують загальну спрямованість особис-
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тості та лінію її поведінки. Це створює передумови 
для нестійкості ідеальних моделей, для швидкої 
їхньої зміни та легкої схильності до негативних 
впливів [5, с. 147].

Відповідно до ст. 66 КК України вчинення зло-
чину неповнолітньою особою є обставиною, що 
пом’якшує покарання [1]. Позбавлення волі засто-
совується до неповнолітнього лише у випадку, коли 
виправлення його неможливе без ізоляції від сус-
пільства, тобто якщо призначити такій особі більш 
м’яке покарання, то мета покарання (а саме виправ-
лення особи) не буде досягнута. А наявність даного 
положення в кримінальному кодексі свідчить про 
те, що дотримується один із головних принципів 
призначення покарання, а саме – гуманності пока-
рання.

Кримінальне покарання неповнолітніх має де-
кілька особливостей, які виявляються не тільки в 
обмеженні застосування до неповнолітніх визна-
чених його різновидів, не тільки у формах його 
проявлення і у строках відбування, але й у обсязі 
покарання [2, с. 178].

Кримінальний кодекс України передбачає ви-
черпний перелік видів покарань, що можуть бути 
застосовані до неповнолітнього. Відповідно до ч.1 
ст.98 це такі основні види покарання: 1) штраф; 2) 
громадські роботи; 3) виправні роботи; 4) арешт; 
5) позбавлення волі на певний строк. На підставі 
ч. 2 цієї статті до неповнолітнього можуть засто-
совуватися і додаткові покарання у виді штрафу та 
позбавлення права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю. 

Зауважимо, що кримінальне законодавство 
України не передбачає окремих спеціальних видів 
покарань до неповнолітніх. 

Одним із менш суворих видів покарань є штраф. 
Відповідно до ч. 1 ст. 99 КК України штраф як міра 
покарання може застосовуватися до неповнолітніх 
як в якості основного, так і додаткового виду пока-
рання, але тільки при наявності в нього самостійно-
го заробітку або майна, на яке може бути звернене 
стягнення. При цьому законодавець, указуючи на 
наявність у неповнолітнього «самостійного заробіт-
ку» як обов’язкової умови призначення йому даного 
виду покарання, має на увазі постійний заробіток 
протягом певного періоду, виплачуваний відповідно 
до трудового законодавства, але не стипендію й не 
доходи від майна. Обмежується також і розмір штра-
фу, що накладається. При цьому штраф як основний 
вид покарання може призначатися тільки у випад-
ках і межах, передбачених відповідними статтями 
Особливої частини Кримінального кодексу України. 
В якості додаткового виду покарання штраф може 
бути призначений тільки при умові, що його спе-
ціально законодавець передбачив як додаткове по-
карання у санкції певної статті Особливої частини 
кодексу. Тобто, якщо штраф не зазначений у санкції 
статті, по якій кваліфіковано злочин, вчинений не-
повнолітнім, то він не може бути застосований як 
додатковий вид покарання [2, с. 179].

Значно пом’якшені щодо неповнолітніх і такі 
види покарань, як громадські та виправні роботи.

 Відповідно до ст. 100 КК ці види покарання мо-
жуть бути призначені тільки неповнолітнім від 16 
до 18 років. Крім того, значно меншими є строки 
цих покарань: громадські роботи можуть бути при-
значені на строк від тридцяти до ста двадцяти го-
дин і тривалість їх не може перевищувати двох го-
дин на день; строк виправних робіт встановлений 
від двох місяців до одного року, при цьому відра-
хування в прибуток держави призначаються судом 
у розмірі від п’яти до десяти відсотків [6, с. 421]. 

Досить цікавим видом покарання, передба-
ченим для неповнолітніх, є позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною ді-
яльністю (ч.2 ст. 98 КК України), адже реальне по-
карання у вигляді позбавлення права обіймати пев-
ні посади або займатися певною діяльністю може 
призначатися неповнолітнім у віці 16-17 років, які 
фактично можуть й юридично спроможні займа-
тися легальною діяльністю (наприклад, керування 
транспортним засобом, торгівля й ін.). Зі змісту 
ч. 2 ст. 98 КК України випливає, що позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю може бути призначено неповнолітнім 
виключно в якості додаткового покарання на строк 
від одного року до трьох років і для застосування 
цієї санкції не обов’язкове посилання на конкретну 
норму Особливої частини Кримінального кодексу. 
Тобто, це можливо і за відсутності такої норми, але 
за наявності умов, на які йде посилання в ч.2 ст. 55 
КК України: «… з урахуванням характеру злочину, 
вчиненого за посадою або у зв’язку із заняттям пев-
ною діяльністю, особи засудженого та інших об-
ставин справи суд визнає за неможливе збереження 
за ним права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю». Це означає, що як додаткове 
покарання ця міра може призначатися неповноліт-
ньому і у тих випадках, коли вона не передбачена 
в санкції статті Особливої частини кримінального 
кодексу, по якій кваліфікується вчинений злочин, 
якщо з урахуванням характеру й ступеня суспіль-
ної небезпеки вчиненого злочину й особистості ви-
нного суд визнає неможливим збереження за ним 
права займатися певною діяльністю [2, с. 182].

Але, на нашу думку, існування такого виду 
покарання як позбавлення права обіймати певні 
посади та займатися певною діяльністю не є до-
цільним, адже аналізуючи соціальні особливості 
неповнолітніх злочинців можна сказати, що зло-
чини в основній їх частині вчиняються особами з 
неблагополучних сімей, у цих осіб немає реальної 
можливості займати таку посаду, яку треба було б 
забороняти обіймати.

Не можна не зазначити такий вид покарання, як 
арешт. На підставі ст. 101 арешт полягає у триман-
ні неповнолітнього в умовах ізоляції в спеціально 
пристосованих установах і може бути призначений 
тільки неповнолітнім, які досягли на момент поста-
новлення вироку шістнадцяти років і на строк від 
п’ятнадцяти до сорока п’яти діб.

 Позбавлення волі відповідно до ч.2 ст.102 вза-
галі не може бути призначено неповнолітньому, 
який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості.
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 Крім того, КК визначає більш низькі (ніж по-
внолітнім) межі максимальних строків позбавлен-
ня волі. Частина 1 ст. 102 передбачає, що покаран-
ня у виді позбавлення волі особам, які не досягли 
до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, не 
може бути призначене на строк більше десяти ро-
ків, а у випадках, передбачених в п.5 ч. 3 ст. 102 – 
не більше п’ятнадцяти років.

Неповнолітні, засуджені до покарання у виді 
позбавлення волі, відбувають його у спеціальних 
виховних установах. Висування на перший план 
виховної функції при виконанні покарання від-
носно неповнолітніх червоною ниткою проходить 
взагалі через всі стадії кримінальної відповідаль-
ності. При виконанні покарання (особливо у виді 
позбавлення волі) це означає визначення правиль-
ного, оптимального співвідношення кари і вихо-
вання, тобто пом’якшення каральної сили пока-
рання і посилення саме виховання, формування 
нових позитивних моральних якостей особистос-
ті. Встановлення пріоритету саме цієї сторони 
покарання, яка безпосередньо пов’язана з метою 
виправлення і ресоціалізації правопорушника, 
має важливе значення для усвідомлення завдань 
і ефективної організації карально-виховного про-
цесу [7, c. 265].

 Залежно від тяжкості злочину, за який засудже-
но неповнолітнього, позбавлення волі може бути 
призначене (ч. 3 ст. 102):

1) за вчинений повторно злочин невеликої тяж-
кості не більше двох років;

2) за злочин середньої тяжкості – на строк не 
більше чотирьох років;

3) за тяжкий злочин – на строк не більше семи 
років;

4) за особливо тяжкий злочин – на строк не 
більше десяти років;

5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з 
умисним позбавленням життя людини, – на строк 
до п’ятнадцяти років.

 Неповнолітні, засуджені до позбавлення волі, 
відбувають його в спеціальних виховних установах, 
максимально пристосованих для цих осіб [6, с. 421].

Отже, кожен з видів покарань, що застосовуєть-
ся до неповнолітніх має свої особливості застосу-
вання.

Тобто, можна зробити висновок, що не зважа-
ючи на те, що дана тема досить обґрунтовано роз-
глядалася вченими-фахівцями в галузі криміналь-
ного права, вона все ж таки потребує подальшого 
аналізу законодавства та літератури. Виділення со-
ціально-психологічних особливостей кримінальної 
відповідальності неповнолітніх, дозволяє у повно-
му обсязі дослідити це питання. Також, на нашу 
думку, санкції кримінального законодавства, які 
стосуються неповнолітніх потребують детального 
перегляду в частинах, що стосуються строків по-
карання, оскільки розвиток особи і сприйняття нею 
своїх дій в чотирнадцять років значно відрізняєть-
ся від сприйняття шістнадцятирічної. Загалом же 
можна зазначити, що кримінальне законодавство 
стосовно неповнолітніх є досить гуманним.
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Канібалізм (людожерство) є явище, досить по-
ширене у живій природі.

Але не лише хижі тварини із задоволенням 
ласують своїми родичами. Якщо зняти з людини 
його й без того не дуже глибокий культурний шар, 
то отримаємо майже, те ж саме дике створіння, з 
хижими поведінковими проявами. Отже, криміно-
логічна семіотика [1, с. 606] визначає клінічні про-
яви поведінки сучасного канібала не як психічно 
хворобливий стан, що виключає осудність, а як 
соціометричний [1, с. 627] показник духовного зу-
божіння (біггерства) [2, с. 59]. Тому ми вивчаємо 
суспільну небезпеку канібалізму не тільки з по-
зицій клінічної кримінології, а й з погляду соціо-
логічного кримінологічного напряму. Таким чи-
ном, метод кримінологічної соціометрії надає нам 
можливості зробити перший висновок стосовно 
того, що канібалізм у сучасному суспільстві є се-
міотичною ознакою девіації міжособових відносин 
у неофіційних соціальних мікрогрупах. У завдання 
цієї публікації не входить дослідження характеру 
та складу окремих соціальних мікроосередків (не-
формальних, маргінальних, деструктивних) або 
умовних рівнів суспільства, на яких могли б тра-
питись клінічні зміни соціально-рольових позицій 
і функцій здорового у загальному психічному розу-
мінні представника нашої публічності.

Питання сучасного канібалізму є часткою спе-
цифічної субкультури представників неформаль-
них мікроугрупувань. Тому наукових досліджень 
з цього питання на теперішній час існує обмаль. 
Спеціальних досліджень канібалізму як суспільно 
небезпечного явища у запропонованих нами на-
прямах соціологічної та клінічної кримінології не 
проводилось.

Голод – то є єдина вагома причина, що здатна 
обґрунтувати, якщо можна так висловитись, «моти-
вований» канібалізм. У виключно несприятливих 
зовнішніх умовах інстинкт самозбереження стає 
домінуючім фактором у визначенні екстремаль-
ної поведінки людини. За нездоланних особистих 
несприятливих обставин особа (або група осіб) 
вживає активних заходів щодо порятунку власного 
життя, навіть у такий соціально неприйнятний спо-
сіб. Отже, канібалізм – то є суспільно небезпечне 
діяння, детерміноване інстинктом самозбереження 
в екстремальних умовах або духовним біггерством 
у межах комунікативних взаємодій всередині так 
званих малих (легальних та неофіційних) соці-
альних груп (родини, виробничих колективів; не-
формальних кримінальних спільнот, маргінальних 
осередків) [3].

Канібалізм під час голоду – то є голос гину-
чої плоті. То є крайній спосіб зостатися в живих, 
– жорстокий, але по-своєму, логічний і раціональ-
ний. Отже, здається, сильніші з’їдають слабіших, 
суспільно прилаштовані – соціально непринадних. 
Але механізм прийняття рішення діяти у такий 
крайній спосіб заради самопорятунку має у своїй 
конструкції явні віктимні ознаки. Така крайня фор-
ма поведінкової девіації як канібалізм свідчить, з 
одного боку, про віктимізацію міжособистісних ко-
мунікативних зв’язків у малих соціальних групах, 
а з іншого – про наявність деструктивних процесів 
у суспільстві.

Визнаючи свій морально-етичний обов’язок пе-
ред нашою публічністю у якості сумлінних дослід-
ників, і водночас відчуваючи гостру необхідність у 
відновленні історичної та правової справедливості, 
ми не можемо обійти увагою одного з найжахли-
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віший сучасних проявів насилля, що відобразив-
ся у кримінологічній картині нашого суспільства 
у 1932-1933 роках. Саме, трагедія Голодомору на 
Україні, як би вона не заперечувалася прихильника-
ми тоталітаризму, утворила найогиднішу ілюстра-
цію суспільної небезпеки, зумовленої втручанням 
в структуру інституту держави тоталітарно нала-
штованих мікроугрупувань, відмічених в середині 
груповою патологією поведінки і глибинним діс-
оціальний розладом окремих своїх представників. 
Злочинні дії радянського режиму не тільки штучно 
обумовили Голодомор на Україні, але у подальшо-
му призвели до тотальної віктимізації українського 
суспільства, знищення мільйонів безвинних лю-
дей, руйнування головних інститутів державності 
та підвалин правосвідомої ментальності, духовної 
культури, етнічної самобутності.

На теперішній час соціологічний напрям кри-
мінологічного дослідження дозволяє виділити 
три руйнівних процеси, котрі, виходячи з їхньої 
суспільної небезпеки, відверто можна віднести до 
рівня соціальних катастроф:віктимізація на усіх со-
ціальних рівнях;

- поширена криміналізація суспільства;
- духовне біггерство.
Якщо наука кримінологія і раніше наводила 

веріфіковані визначення таких понять як «віктимі-
зація» та «криміналізація», то дефініція «духовне 
біггерство» – є суто, авторським кримінологічним 
винаходом. Ми пропонуємо використовувати цю 
нову лексему під час кримінологічного вивчення 
ступеню соціокультурного зубожіння сучасного 
суспільства в цілому, або конкретної особи, що на-
лежить до певної соціальної мікрогрупи.

Поняття духовного біггерства треба відрізняти 
від проміжного критерію духовного маргіналізму, 
широко описаного А. К. Поправкою.

Поняття маргінальність використовується для 
позначення рубіжжя, периферійності або непо-
вноти включення до будь-яких соціальних, націо-
нальних масових та культурних спільнот. Маргінал 
– «проміжна людина». Духовний маргінал – про-
міжна особистість між духовною особистістю в 
класичному розумінні слова, як вищим рівнем роз-
витку та саморегуляції зрілої особистості, для якої 
основними мотивами постають високі людські цін-
ності – свобода, справедливість, людяність, альтру-
їзм, духовним люмпеном, який повністю ігнорує 
принципи загальнолюдської моралі, культурних 
норм, задовольняючи, в першу чергу, чуттєво – фі-
зичні потреби. Акцентуємо увагу на тому, що ду-
ховний маргіналіям є одним з факторів глобальної 
системної кризи, що охопила світ на початку XXI 
століття [4, с. 84-85]. Отже, якщо маргінальний 
спосіб життя є проміжним станом поведінкової де-
віації особи, а за влучним визначенням А. К. По-
правко, – проміжним станом духовного зубожіння, 
то духовне біггерство є крайньою формою цілкови-
тої особистої соціокультурної деградації. 

Кримінологічний моніторинг динаміки духо-
вного біггерства є найактуальнішим у теперішній 
час. Наприклад, лише недавно в нашій країні го-

стро поставилось питання про євроінтеграцію. Але 
відсутність соціокультурного досвіду з прийняття 
спільних рішень і незатребуваність такої важливої 
компоненти як правосвідомість у менталітеті укра-
їнських громадян ледь не призвели до актів грома-
дянської непокори та масових заворушень. 

З позицій клінічної кримінології, такий деструк-
тивний спосіб вираження суспільного настрою, 
який ми мали можливість спостерігати у грудні 
2013 р. в Києві є негативним проявом емоційного 
фону психічної сторони соціального буття. В ціло-
му, методом індивідуальної експертної оцінки, ми 
можемо дістатися кримінологічного висновку, що 
нещодавні події на Майдані Незалежності свідчать 
про масову патологію поведінки. З цього приводу 
важливим постає питання, що саме детермінувало 
в демократичному українському суспільстві такий 
сумнівний спосіб вираження громадянської пози-
ції. Вважаємо, що виключно через тотальний про-
цес духовного зубожіння (біггерства) віктимізо-
вана частка нашої спільноти удалась до суспільно 
небезпечної реакції, яка зовсім не свідчить про їхнє 
правосвідоме ставлення до своєї рольової позиції в 
соціумі і тим більше, не свідчить про те, що хтось з 
них має власний зважений погляд на політичні по-
дії у країні. 

Нажаль, не тільки кримінологічна індивідуаль-
на експертна оцінка нашого сьогодення, а й ретро-
спективний аналіз ставлення соціального суспіль-
ства різних країн до власної безпеки свідчить, що 
в історії людства прикладів духовного біггерства є 
достатньо. 

Так було, нажаль, навіть тоді, коли в житті лю-
дей з’явились такі безсумнівні соціо – культурні 
цінності як Бог і інститут церкви.

Середньовічна хроніка «Gesta Francorum» [5] 
документально свідчить про те, що за часів Пер-
шого хрестового походу (1097 – 1098 р.р.), в ході 
облоги міста Мари, при проведенні військової опе-
рації, з метою завоювання Антиохії армія християн 
люто страждала від голоду. У доповідній записці 
Папі Урбанові II зберігся невтішний звіт про те, 
що зголодніла армія воїнів Христових «була по-
ставлена перед огидною необхідністю харчуватися 
тілами сарацинів» [5]. Безпосередній учасник вій-
ськових подій капелан Раймонд Ажильский осо-
бисто свідчив про канібалізм, поширений серед 
християнських монахів – тафурів у 1098, під час 
завоювання Антиохії: «Тут ты увидел бы порази-
тельное зрелище... На улицах и площадях города 
можно было видеть кучи голов, рук и ног. Если по-
ведаем правду – превзойдем всякую вероятность. 
Достаточно сказать, что в Храме Соломоновом и 
в его портике передвигались на конях в крови, до-
ходившей до колен всадника и до уздечки коня... 
Драгоценным зрелищем было видеть благочестие 
пилигримов перед Гробом Господним и как они 
рукоплескали, ликуя и распевая новый гимн Богу».

До речі, починаючи з 1059 р. семіотика духо-
вної культури християнського світу поповнилася 
таким атрибутом церковного ритуалу як догмат 
про присутність «істиної плоті Христа» в обрядові 
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євхаристії [6]. Між тим, це не завадило церковним 
догматам отримати статусу носія нової державної 
ідеології та філософії суспільного буття в багатьох 
країнах світу. 

Однак, релігійна доктрина позитивно змінюва-
лась, в залежності від характеру і складу груп ві-
руючих-християн. Так, сучасне християнство воз-
вело обряд євхаристії до рівню об’єднувального 
соціо-культурного атрибуту, який є показником 
морального здоров’я суспільства. Цей офіційний 
релігійний ритуал ніякою мірою не символізує 
акту людожерства або насильства. На сучасному 
етапі розвитку суспільства євхаристія постає не 
тільки церковним обрядом, але й утворює собою 
соціо-культурне свідчення про причастя до суміс-
ного духовного способу життя, про спільне пряму-
вання людей шляхом духовного збагачення. Ось він 
– шлях розвитку цивілізованої спільноти людства, 
становлення в ній релігійної культури, духовнос-
ті та правосвідомості, побудованої на підвалинах 
християнської етики, а не на огидних зразках духо-
вного біггерства.

Ніколи соціо-культурна традиція українського 
суспільства, що живе і вірує за православним об-
рядом не створювала некрофілічного культу зі сво-
їх померлих, на відміну від деяких країн Латино-
Американського світу. Так, наприклад, в Аргентині 
з померлого подружжя Перонів, що влаштували сі-
мейну диктатуру в період 1946–1955 р.р. громадя-
ни утворили своєрідних фетишизованих атрибутів 
для власного марновірного ідолопоклонства. Така 
національна особливість ніякою мірою не має нічо-
го спільного з релігійною християнською традиці-
єю вклонятись мощам святих мучеників.

Подібна семіотика (культова знакова мова не-
крофілічного фетишизму) ретроспективно просте-
жується і в культурі такої досить латинізованої кра-
їни, як Португалія. Історичним зразком цього може 
слугувати посмертне возведення на королівський 
престол мумії королеви Інес де Кастро королем 
Португалії Педро I. 

В цілому, на теперішній час людська спільнота 
свідомо здійнялася над своїми тваринними при-
страстями, над власним звірячим єством, але вод-
ночас окремі представники публічності свідомо, 
за власним рішенням упадають ще нижче, через 
крайні ненормативні прояви своєї поведінки, такі 
як людожерство.

Приклади людожерства у теперішні часи є не-
поширеним суспільно небезпечним явищем. Але 
вони унеможливлюють висновки про духовний 
зріст людської спільноти. Якщо окремі представ-
ники, у такий нелюдський спосіб, свідомо пору-
шують встановлені норми суспільної поведінки, 
не перебуваючи в екстремальній обстановці або 
у обставинах, що є нездоланно несприятливими 
і небезпечними для їхнього життя, то ми можемо 
посвідчити наявність в їхньому кримінологічному 
портреті стійких ознак духовного біггера. Осо-
бистий наголос треба зробити на тому, що духо-
вний біггер, клінічно схильний до насильства, що 
об’єктивно виразилося у канібалізмі, за загальними 

кримінологічними характеристиками є абсолютно 
осудним, за умов, якщо в його індивідуальному 
кримінологічному портреті відсутні безпосередні 
вказівки на психічне захворювання. Неврахування 
цих важливих кримінологічних рекомендацій слід-
чими під час розслідування, як правило, серійних 
вбивств, пов’язаних із особливо жорстоким спосо-
бом насилля – людожерством, не раз надавало зло-
навмисникові-канібалу уникнути кримінального 
покарання, пов’язаного із перебуванням у місцях 
позбавлення волі. Натомість, як у випадку із росій-
ським серійним вбивцею, насильником-людожером 
з Новокузнєцьку – Олександром Спесівцевим, ор-
гани слідства і суду, знехтували рекомендаціями та 
індивідуальними експертними оцінками фахівців з 
клінічної кримінології, і направили здорового зло-
чинця до медичного психіатричного закладу. Така 
професійна недбалість надала можливості серій-
ному злочинцеві, схильному до насильства продо-
вжити свої суспільно небезпечні дії після швидкого 
виходу із медичного закладу.

Не наводячи інших зразків сучасного канібаліз-
му, ми можемо відповідально послатися на неодно-
разові висновки, зроблені у межах індивідуальної 
експертної оцінки нашими колегами, (переважно 
судовими патопсихологами та працівниками пені-
тенціарних закладів), які авторитетно свідчать про 
те, що свідомі злочинці-людожери є не психічно 
хворими, а саме, за нашим авторським терміноло-
гічним визначенням, духовними біггерами. 

На нашу думку, духовне біггерство як деструк-
тивний суспільний процес розпочався з відокрем-
лення інституту церкви від інституту держави. 

Встановлюючи норми поведінки, суспільство 
утворює умовні знаки, що символізують собою 
соціально принадну або навпаки, суспільно небез-
печну поведінкові моделі. Саме, кримінологічна 
семіотика по-новому репрезентує традиційну опо-
зицію «соціально принадна поведінка – суспільно 
небезпечна поведінка». Але суспільний настрій і 
реакція держави на крайні прояви суспільно небез-
печної поведінки духовних біггеров, схильних до 
насильства у спосіб людожерства, на наш погляд, 
повинні мати відповідне об’єктивне вираження. У 
практичному сенсі, ми пропонуємо формально ви-
разити і криміналізувати специфічні об’єктивно-
суб’єктивні ознаки злочинця – духовного біггера, 
схильного до насилля у спосіб канібалізму в чинно-
му законі про кримінальну відповідальність.

 Семіотичні кримінологічні спостереження зло-
чинця-духовного біггера свідчать про те, що лю-
дожерство як спосіб насильницької дії має низку 
альтернативних ознак: носить характер релігійно-
містичного ритуалу [7]. Тобто, сучасний каніба-
лізм є такою одиницею поведінки (дією), що при-
таманна не офіційним комунікативним взаємодіям 
у межах суспільних відносин, а саме, прийнятому 
всередині тоталітарних мікрогруп (сект);

1) має сексуально-перверсивне підґруннття [8, 
9, 10];

2) знакові види символів (атрибутів), що свідомо 
використовуються злочинцем, є знаряддям або засо-
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бом його вчинення (ритуальна зброя або інші інстру-
менти, як предмети сексуально – рольових ігор);

3) умовні вербальні формули, лозунги, стерео-
типні афоризми [11], обрані насильником-біггером 
для мотивировки людожерства, як дії, що уклада-
ється у його «індивідуальну субкультуру».

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за необ-
хідне на нормативно-правовому рівні вжити захо-
дів протидії щодо крайніх проявів (канібалізму) 
насильницької злочинності, детермінованої вікти-
мізацією та духовним біггерством окремих пред-
ставників суспільства. 
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Дефиниция коррупции до настоящего времени не 
была описана надлежащим образом в Законе Украи-
ны «Про засади запобігання і протидії корупції». До 
сих пор не существует формального выражения тех 
объективных признаков, через которые можно было 
бы с точностью определить этимологическое содер-
жание и произвести категоризацию данного явления 
к конкретной правовой отрасли.

 Как среди украинских ученых – правоведов, 
так и среди отечественных практиков не существу-
ет четкого определения понятия коррупции. Ос-
новные подходы к пониманию коррупции можно 
свести к следующим стереотипам:

а) коррупция понимается как подкуп – продаж-
ность государственных служащих;

б) она рассматривается как злоупотребление 
властью или должностным положением, а также 
как совершение незаконных действий в каких – 
либо личных интересах;

в) под коррупцией понимается использование 
должностных полномочий, социально-ролевого 
статуса (должности), а так же авторитета инсти-
тута государственной власти для удовлетворения 
личного интереса или интересов третьих лиц;

г) коррупция рассматривается как единичный 
элемент (внешний признак, часть преступной дея-
тельности) организованной преступности.

Такое положение вещей, по нашему мнению 
возникает в связи с тем, что до сих пор не выясне-
но, к какому уровню поведения [1, с. 28] следует 
отнести коррупцию. Такая категоризация должна, 
на наш взгляд, осуществляться, исходя из сложной 
организации коррупции как вида поведенческой 
активности. По степени сложности коммуникатив-
ных построений [2] коррупция должна быть отне-
сена к сложноорганизованному уровню поведения, 

входящему как способ совершения предикатного 
преступления в предметную деятельность пре-
ступной организации.

Если говорить об общественном настроении [3, 
с. 200-201], в целом, то стереотипно коррупция ото-
ждествляется со взяточничеством государственных 
служащих. Такое представление является целиком 
ошибочным.

Во-первых, в уголовно – правовом смысле, кор-
рупция не является единичным преступлением. 
Так, коррупция не представляет собою сложносо-
ставного деяния, например как разбой. Коррупция 
образует сложный вид преступной деятельности и 
представляет собою предикатное преступление.

Во-вторых, в криминологическом смысле, 
коррупция является результатом виктимного по-
ведения личности. Чем выше уровень коррумпи-
рованности в стране, тем сильнее динамика вик-
тимизации общества. Количественная составная, 
определяющая уровень виктимизации, слагается из 
процентного соотношения лиц, включённых в раз-
личные виды коррупционной деятельности. 

 Этимологически термин «коррупция» проис-
ходит от латинского слова corruptio, что означает 
«порча, подкуп». Эти две самостоятельные лексе-
мы очень точно определяют разнонаправленное 
деструктивное воздействие коррупции на институт 
государственной власти и на общественные про-
цессы, в целом.

В Кодексе поведения должностных лиц по под-
держанию правопорядка, принятом Генеральной 
Ассамблеей ООН 17 декабря в 1978 г. отмечается, 
что понятие коррупции должно определяться наци-
ональным правом.

С объективной стороны, коррупция должна вы-
ражаться в поведении, связанном с совершением 
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или не совершением какого-либо действия, при ис-
полнении обязанностей или по причине не испол-
нения этих обязанностей, в результате требуемых 
или принятых подарков, обещаний или стимулов 
их незаконного получения всякий раз, когда имеет 
место такое действие или бездействие. В данном 
случае под коррупцией понимается подкуп про-
дажных должностных лиц (публичных служащих) 
и их служебное поведение, осуществляемое в связи 
с полученным или обещанным вознаграждением. 

Однако, представляется более правильным – 
широкое понимание коррупции как криминологи-
ческого явления, имеющего социально-правовую 
природу.

Наличие коррупции в обществе свидетельству-
ет о вторжении в различные институты и, в особен-
ности в структуру института государства элемен-
тов криминального микромира.

Практически, коррупция является предикат-
ным преступлением, входящим в состав трансна-
циональной преступности. Коррупция выходит за 
рамки национальных границ отдельного государ-
ства и требует глобального правоохранительного 
подхода.

После «отмывания», доходы от коррупционной 
деятельности включаются в мировые и националь-
ные криминализированные финансовые потоки, 
тем самым подрывая международные институты, 
институты государственной власти в отдельных 
странах, деформируя бюджетные и экономические 
сферы социальной жизнедеятельности.

Ретроспективный анализ противодействия 
коррупции показывает, что в ходе борьбы с транс-
национальной преступностью динамичный рост 
правоохранительной активности в мире был от-
мечен в последней четверти ХХ в. Именно, в этот 
период коррупция стала приобретать стойкие чер-
ты общественной опасности. На разных уровнях 
социальной жизнедеятельности она стала серьезно 
угрожать верховенству Закона, правам человека и 
гражданина, подрывать доверие общества к госу-
дарственной власти и к принципам государствен-
ного управления. На гендерном уровне, появление 
коррупции в обществе детерминировало динамику 
одного из деструктивных процессов, а именно, 
виктимизацию социума. Исследуя данную про-
блему в разрезе гендерной криминологии, следует 
отметить, что ролевые позиции всех субъектов-
участников коррупционной деятельности свиде-
тельствуют об их социально – уязвимом (виктим-
ном) поведении. 

Одним из основных объективных признаков 
коррупции как общественно опасной деятельности 
является наличие предикативной связи между об-
щественными институтами, в первую очередь ин-
ститута государственной власти с криминальным 
микромиром.

Механизм образования предикативной связи в 
уголовном праве имеет свою отраслевую отличи-
тельную особенность [4, с. 210], однако, в целом 
строится на концептуальных логических канонах 
дискретной математики.

Думается, что в уголовно-правовом смысле, 
предикативная связь является обязательным при-
знаком объективной стороны, но только для тех 
составов преступлений, которые имеют конструк-
цию материального вида. Надо заметить, что не 
конструктивное построение состава преступления 
обуславливает возникновение в числе его объек-
тивных признаков такого элемента как предикатив-
ная связь.

Данный вид связи образуется «турнирным» 
способом, – считает известный российский учё-
ный П. Яни, – (между тремя аргументами, кото-
рые приводятся для дальнейшего обоснования 
самой предикативной связи). За такие аргументы, 
между которыми образуется предикативная связь 
в уголовном праве, по его мнению, можно взять, 
с одной стороны, общественно опасное деяние, 
чья видовая категоризация дает нам представле-
ние о нем, как об основном криминальном право-
нарушении [5, c. 208; 3, с. 9]. С другой стороны, 
таким аргументом может выступать предметная 
область социальной жизнедеятельности, – об-
становка реальной действительности, в которой 
непосредственно прослеживается динамика пре-
ступления (в форме действия или бездействия). С 
третьей стороны, аргументом обоснования преди-
кативной связи может выступать физическое лицо, 
которое, на самом деле, является преступником и 
имеет реальное основание продолжить в будущем 
свою предшествующую предметную преступную 
деятельность. Данное исследование основывается 
на всестороннем анализе, отображающем методо-
логические возможности математической логики. 
Следовательно, верифицировано доказано, что 
предикат, как однородная уголовно-правовая кате-
гория, является составной предметной преступной 
деятельности [3, c. 210].

Предикатное преступление предусматривает 
сложный вид соучастия. Предикатное преступле-
ние является фрагментом такой формы преступной 
деятельности как преступная организация. Кор-
рупция является одной из операций, формирующей 
общественно опасную деятельность преступной 
организации. 

Непонимание субъектом нормотворчества объ-
ективных признаков коррупции делает невозможным 
относительно неё противодействие государства каки-
ми бы то ни было способами. Такое положение ве-
щей приводит к бессистемному применению превен-
тивных мер: они осуществляются без определенной 
системы и достаточного информационного обеспече-
ния, без распределения функций и ответственности 
между субъектами противодействия коррупции. В 
последствии, это приводит к деструктуризации госу-
дарственных и общественных институтов. Общество 
оказывается в реальной опасности, тем более, что 
коррупция, как явление, имеющее социальную при-
роду обладает способностью к саморазвитию и имеет 
тенденцию к ускоренному распространению на раз-
личных общественных уровнях.

Влияние теневого капитала на политическую 
жизнь, в сочетании с децентрализацией местной 
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власти, порождает использование более сложных 
механизмов развития коррупции. Через коррумпи-
рованные (предикативные) связи осуществляется 
преступное взаимодействие между наличным кри-
минальным капиталом (деньги) и властными полно-
мочиями государственных служащих, используемы-
ми, как способ совершения будущего предикатного 
преступления, например, легализации средств.

В начале 2000-х годов нередкими стали случаи, 
когда руководители государственных структур раз-
личного уровня негласно стали занимать «по со-
вместительству» ответственные должности в част-
ных коммерческих и банковских структурах. Таким 
образом, создаётся система круговой поруки, через 
которую осуществляется незаконная перекачка ма-
териальных и денежных средств из государствен-
ного сектора в частный. 

Весомым фактором, способствующим разви-
тию коррупции является необоснованная кадровая 
политика в системе исполнительной власти. При-
нятие неправильных решений в ходе государ-
ственного управления внутриполитическими во-
просами общественной жизнедеятельности ведёт 
к разбуханию аппарата внутри института государ-
ственной власти и порождает преступную небреж-
ность, злоупотребления служебным положением, 
превышения власти и властных полномочий. Ска-
зывается и некомпетентность, неподготовленность 
аппарата управления к постоянно меняющимся ры-
ночным условиям. В силу этого часть работников 
оказывается втянутой в различные коммерческие 
аферы и махинации, под видом обычных «правил 
игры» рынка. Но эти преступные ситуации являют-
ся только фрагментами в ходе возникновения кор-
рупционной деятельности.

Объективными факторами, детерминирующи-
ми развитие коррупции следует считать моральные 
и психологические качественные изменения обще-
ства [6, с. 9-11]. Эти негативные изменения свиде-
тельствуют о динамике роста на различных соци-
альных уровнях таких деструктивных процессов 
как: криминализация, глобальная виктимизация, 
духовное биггерство.

В криминологическом смысле, коррупция как 
преступная деятельность – это не просто опреде-
ленная последовательность общественно опасных 
действий, но и система негативных внешних фак-
торов, деформирующих личность на ментальном 
уровне. Таким образом, весь последующий стиль 
жизни лица обуславливается его уголовно-проти-
воправным поведением, делающим его субъектом 
коррупционной деятельности.

В уголовно – правовом понимании, коррупцию, 
исходя из уровня организации поведенческой ак-
тивности, можно определить как операцию, осу-
ществляемую в рамках организованной преступной 
деятельности. Таким образом, коррупция является 
объективным проявлением преступной активности 
сложного вида соучастия, предусмотренного в ст. 
28 УК Украины как преступная организация. 

Как говорилось ранее в настоящей статье, кор-
рупция как общественно опасное явление связана 

со многими социальными процессами, в том числе 
деструктивными. Прежде всего, это касается мас-
штабной представленности коррупции в деятель-
ности организованной преступности и в процессе 
криминализации общества, в целом. Многие уче-
ные склонны рассматривать коррупцию и органи-
зованную преступность как одно целое или как 
структурный элемент друг друга. Так, Гуров О.И. 
считает коррупцию одной из обязательных при-
знаков организованной преступности. Под корруп-
цией он понимает не просто дачу или получение 
взятки за предоставление любой услуги, а «посто-
янную связь должностных лиц с организованными 
преступными группировками». Такой же позиции 
придерживается Кальман О.Г., который считает, 
что организованная преступность в сфере эконо-
мики фактически не может существовать без под-
держки и тесного взаимодействия с властными 
структурами. По его мнению, это в значительной 
степени обусловлено необходимостью легализации 
крупных сумм денег, полученных организованны-
ми преступными группировками в процессе своей 
преступной деятельности. 

В качестве примера построения предикатив-
ных связей в ходе организованной преступной 
деятельности, хотелось бы, на основе метода ре-
троспективного анализа, осветить события начала 
1990-х г.г.

В 1993–94 гг. Украина осуществила два круп-
ных контракта: по продаже за рубеж авиа-керо-
сина и по закупке нефтепродуктов.

Инициатором и организатором сделок по дан-
ным контрактам выступило должностное лицо, 
широко репрезентованное в то время в структуре 
института государственной службы. Посредни-
ком было назначено юридическое лицо – госпред-
приятие «Укринвалютторг», (позже переимено-
ванное в «Разноимпекс»). Функции финансового 
агента по сделкам, в ходе преступной операции 
были присвоены коммерческому «Дамиана-бан-
ку». Таким образом, сложившееся криминальное 
сообщество имело транснациональный состав 
(граждане Украины, России, Израиля) и носила 
характер преступной организации. В её структу-
ру на определённом этапе фрагментарно вступила 
организованная преступная группа, состоящая из 
представителей неформальной (криминальной) 
микросреды. В непосредственную задачу членов 
ОПГ вошла реализация части общей коррупцион-
ной операции. 

Так, в конце мая 1994 года неустановленное 
лицо совершило покушение, выстрелив в главу 
государственного концерна «Украгротехсервис», 
через который шли поставки и расчеты по сдел-
кам. В преступной цепочке предикативных связей, 
ролевая функция госконцерна ограничивалась тем, 
что она выступила «предприятием-на-заклание», 
так как впоследствии с его расчётных счетов «сли-
лись» государственные финансовые ресурсы на 
приватные иностранные счета.

Продолжая свою преступную деятельность, не-
сколько членов преступной организации покинули 
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Украину и обосновались в Швейцарии, где успеш-
но легализовали незаконно изъятые со счетов 
«Украгротехсервиса» деньги (около 20 миллионов 
долларов), полученные от государственных сделок. 

 На примере данных реальных событий, (сроки 
давности для привлечения к уголовной ответствен-
ности – истекли), мы можем проследить установку 
нескольких видов связей, известных уголовно-пра-
вовой доктрине.

Во-первых, наглядно просматривается образо-
вание непосредственной связи между должностным 
лицом (представителем института государственной 
власти), родовым объектом, объединяющим однород-
ную группу преступлений, посягающих на порядок 
осуществления государственной службы и преступ-
ным деянием, объективно выразившимся в пре-
ступном укрывательстве и соучастии в деятельности 
преступной организации, с использованием своих 
служебных возможностей и властных полномочий.

Во-вторых, мы можем говорить о наличии при-
чинно-следственной связи, так как корыстные пре-
ступления, совершённые преступной организаци-
ей (коммерческой и государственной структурами, 
представителем института государственной вла-
сти, а также криминальной организованной пре-
ступной группой), в соответствии, с украинским 
законом об уголовной ответственности, охватыва-
ются составами преступлений материального вида. 

В третьих, эта криминальная иллюстрация, глав-
ным образом, вызывает исследовательский интерес, 
в связи с наличием в ней предикативной связи.

Именно, в результате рейдерского завладения 
(так называемой «перекачки») государственных 
денежных средств из Украины в банк Кипра, пре-
ступной организации удалось легализовать их. С 
учётом того, что сделки хотя и производились от 
имени государства, но на самом деле инспириро-
вали преступный умысел соучастников (благодаря 
соучастию должностного лица, репрезентованного 
на высоком уровне в структуре института государ-
ственной власти), справедливо можно расценивать 
эту псевдо-экономическую деятельность как пре-
ступную. Тем более, что она явилась способом со-
вершения последующего преступления, связанного 
с легализацией средств. В том, что средства были 
получены преступным путём нет никакого сомне-
ния, если учесть, что для их незаконного перевода 

со счетов «Госагротехсервиса», в отношении руко-
водителя данного госпредприятия было применено 
физическое насилие с привлечением представите-
лей криминального микромира. 

Об органической связи коррупции и организо-
ванной преступности свидетельствует также тот 
факт, что влиятельные международные организа-
ции, формулируя рекомендации повышения эффек-
тивности борьбы с организованной преступностью, 
особое внимание уделяется борьбе с коррупцией. 
Так, ООН одним из стратегических направлений 
предупреждения организованной преступности 
считает исследования проблем борьбы с корруп-
цией. В принятых в 1990 г. VIII Конгрессом ООН 
«Руководящих принципах для предупреждения ор-
ганизованной преступности и борьбы с ней» ука-
зано, что «… необходимым условием разработки 
программ по предупреждению преступности явля-
ется исследование проблем коррупции, ее причин, 
характера, последствий, взаимосвязи с организо-
ванной преступностью и мер по борьбе с ней «.

Наличие коррумпированных связей для органи-
зованных преступных формирований и связь кор-
румпированного чиновника с такими формировани-
ями – это оптимальная с точки зрения достижения 
преступного результата и безопасности функциони-
рования формула существования явлений, которые 
рассматриваются. Организованная преступность 
заинтересована создать соответствующие позиции 
во властных структурах для отстаивания своих ин-
тересов, обеспечение благоприятных условий для 
противоправной деятельности и избегания ответ-
ственности, а коррупция, в свою очередь, заинте-
ресована в возможностях организованных преступ-
ных группировок (финансовых, организационных 
и т.д.). Поэтому широкое распространение корруп-
ции непременно приводит к росту организованной 
преступности, а качественный и количественное 
развитие последней непременно влечет за собой 
увеличение количества коррупционных проявлений 
и повышения их общественной опасности.

В заключении, можно сказать так: в своем раз-
витии коррупция и организованная преступность 
идут навстречу друг другу и непременно встре-
чаются на определенном этапе своего развития, а 
встретившись, интегрируют свои усилия, суще-
ственно увеличивая свой преступный потенциал.
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Розбудова в Україні соціальної держави в умо-
вах правової євроінтеграції передбачає, що людина, 
її життя та здоров’я, честь і гідність визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю і їх захист 
є пріоритетним напрямком кримінально-право-
вої політики української держави. В рамках цього 
постає питання про необхідність ефективного за-
безпечення правового регулювання інституту необ-
хідної оборони у кримінальному праві України, як 
гарантії захисту громадянами своїх конституційних 
прав та свобод на рівні міжнародних стандартів [1].

Необхідна оборона – важливий і діючий засіб у 
боротьбі зі злочинністю. Його використання може 
бути найбільш успішним лише тоді, коли кожна 
людина буде добре розбиратися в тім, що являє со-
бою право на необхідну оборону.

У системі права необхідна оборона займає осо-
бливе місце. На відміну від кримінального законо-
давства, що визначає, які суспільно небезпечні ді-
яння є злочинними, і встановлює міру покарання, 
інститут необхідної оборони визначає, у яких ви-
падках дія, що підпадає під ознаки діяння, перед-
баченого кримінальним законом, не є злочинним, а 
в деяких випадках навіть корисним.

Закріплене в законі право на необхідну оборо-
ну від суспільно небезпечних посягань дає мож-
ливість людям активно брати участь у боротьбі зі 
злочинними елементами, злісними порушниками 
суспільного порядку. 

Питанню даної проблеми присвячені труди 
таких видатних вчених як Баулін ю.В., Якубович 
М.Й., Ткаченко В.В., Рейнгардт Н.В тощо. За остан-
ній час значний теоретичний внесок у вивчення й 
розвиток інституту необхідної оборони зробили 
Тишкевич І.С., Коржанкький М.Й., Орловський 

Б.М., Орехов В.В. Незважаючи на це, у теорії кри-
мінального права, вона залишається актуальною та 
потребує подальшого вивчення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Кримінального кодек-
су України (далі КК), необхідною обороною визна-
ються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних 
законом прав та інтересів особи, яка захищається, 
або іншої особи, а також суспільних інтересів дер-
жави від суспільно небезпечного посягання шля-
хом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхід-
ної і достатньої в даній обстановці для негайного 
відвернення чи припинення посягання, якщо при 
цьому не було допущено перевищення меж необ-
хідної оборони. 

Частиною 2 ст. 36 передбачено, що кожна осо-
ба має право на необхідну оборону незалежно від 
можливості уникнути суспільно небезпечного по-
сягання або звернутися за допомогою до інших 
осіб чи органів влади [2]. Таким чином, право на 
необхідну оборону є природним, невідчужуваним, 
а також абсолютним правом людини. Останнє озна-
чає, що всі інші особи, у тому числі і представники 
влади, не можуть перешкоджати громадянинові в 
законному здійсненні право на необхідну оборону. 
Це право, далі, є самостійним, а не субсидіарним 
стосовно діяльності органів держави і посадових 
осіб, спеціально уповноважених охороняти право-
порядок. Іншими словами, кожний громадянин має 
право на необхідну оборону незалежно від можли-
вості звернутися за допомогою до органів влади 
або посадових осіб для відвернення або припинен-
ня посягання. Виникнення права на необхідну обо-
рону не пов’язано також із наявною для особи мож-
ливістю втекти від того, хто посягає, чи звернутися 
до інших громадян.
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оСобливоСті оЗнАк необхідноЇ оборони 
у криМінАльноМу прАві укрАЇни

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку законодавства України стосовно необхідної оборони. Проаналізо-
вано поняття, значення, ознаки та стан, які визначаються при необхідній обороні. Також розглянуті питання перевищення 
меж необхідної оборони.

Ключові слова: необхідна оборона, співрозмірність, шкода, дії, ексцес, небезпечне посягання, негайне відвернення, 
перевищення меж. 

Статья посвящена актуальным вопросам развития законодательства Украины относительно необходимой обороны. 
Проанализированы понятия, значение, признаки и состояние, которые определяются при необходимой обороне. Также 
рассмотрены вопросы превышения пределов необходимой обороны.

Ключевые слова: необходимая оборона, соразмерность, жаль, действия, эксцесс, опасное посягательство, немед-
ленное предотвращения, превышение пределов.

The article is devoted to topical issues of the legislation of Ukraine concerning self-defense. Analyzed the concept, signifi-
cance, characteristics and condition, defined by self-defense. Also consider exceeding the limits of necessary defense.

Key words: self-defense, proportionality, sorry, action, kurtosis, dangerous attacks, immediate divert, exceeding limits.
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Загальна декларація прав людини (1948 р.) у ст. 
3 проголошує, що кожна людина має право на жит-
тя, на свободу і на особисту недоторканність [3]. В 
європейській конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (1950 р.) у ст. 2 наголошу-
ється на тому, що позбавлення життя не розгляда-
ється як таке, що вчинене на порушення права на 
життя, якщо воно є наслідком виключно необхідно-
го застосування сили для захисту будь-якої особи від 
незаконного насильства [4]. Пізніше Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні права (1966 р.) 
теж вказує на право кожної людини на свободу та 
особисту недоторканність [5]. Подібні положення 
знайшли закріплення і у чинній Конституції Укра-
їни, зокрема у ч. 2 ст. 27 зазначається, що кожен 
має право захищати своє життя і здоров’я, життя і 
здоров’я інших людей від протиправних посягань. 
Також визнається, що захист суверенітету і терито-
ріальної цілісності України, забезпечення її еконо-
мічної та інформаційної безпеки є найважливішими 
функціями держави, справою всього Українського 
народу ст. 17, гарантується недоторканість житла ст. 
30, непорушність права приватної власності ст. 41 та 
можливість кожного захищатися судом ст. 55 [6]. 

Аналіз наведених норм дає підстави для ви-
сновку, що відображена в них концепція захисту 
прав людини – це загальна форма правової сутнос-
ті інституту необхідної оборони у кримінальному 
праві. Цей інститут є актуальним на сьогодні. Біль-
шість вчинюваних злочинів пов’язані з фізичним 
насиллям та погрозою його застосування, тобто 
агресії на свідомому рівні. Відповідно, активні дії 
особи, яка зазнала нападу, за формою прояву та за 
їх фізичним змістом теж насильницькі, оскільки є 
реакцією на загрозу її вітальним інтересам (від лат. 
Vitalis – життєвий) і спрямовані на самозбережен-
ня, у яких агресія виконує захисну функцію. Влас-
не, за такими ознаками активні дії особи, котра за-
хищається, «вписуються» в кримінально-правове 
поняття «необхідна оборона» [7, с. 96]. 

Необхідна оборона за зовнішніми ознаками збі-
гається з ознаками того чи іншого злочину. Тобто 
має місце зовнішня подібність фактичних, види-
мих, об’єктивних ознак скоєного вчинку і відпо-
відного злочину. Проте необхідна оборона за своєю 
природою є обставиною, що виключає злочинність 
діяння. Більшість того, таке діяння не просто не є 
суспільно небезпечним, протиправним і караним, а 
його визнають як суспільно корисну чи, в окремих 
випадках, соціально допустиму поведінку особи. 
Це має значення завжди, коли потрібно чітко роз-
межувати злочинний прояв від правомірного ді-
яння, яке схоже на нього. Таке розрізнення забез-
печить законність і справедливість рішення щодо 
конкретної особи та її поведінки.

Необхідно зауважити, що право на необхідну 
оборону передбачено ст. 36 КК України поширю-
ється на будь-яку особу, але за умови, якщо вона 
виступає як приватна особа, тобто особа на яку не 
покладено юридичного (службового) обов’язку за-
хищати охоронювані правом інтереси шляхом за-
подіяння шкоди тому, хто посягає [8]. 

Необхідна оборона має важливе соціальне зна-
чення. Перш за все воно є одним із засобів захисту 
особистих інтересів громадян, суспільних та дер-
жавних інтересів від суспільно-небезпечних пося-
гань, тобто засобом захисту гарантованих законом 
прав і свобод людини і громадянина [9, с. 28]. 

Необхідна оборона є ефективним засобом по-
передженню суспільно небезпечних дій та особливо 
злочинних проявів, бо вона дисциплінуюче впливає 
на тих громадян, які здатні порушити суспільні від-
носини. Часто в момент скоєння злочину злочинець не 
боїться покарання або байдуже ставиться до можли-
вості бути покараним. Проте відсутність страху перед 
покаранням за скоєння злочину не означає відсутність 
у особи, яка скоює цей злочин, страху бути вбитим чи 
пораненим. Результати опитування, проведеного про-
фесора В. Ткаченка, свідчать про те, що більшість зло-
чинців не відмовляються від вчинення злочину через 
впевненість у тому, що жертва не вчинятиме їм опору. 
Відтак, усвідомлення особою, яка збирається вчинити 
злочин, можливості зіткнутися з опором з боку май-
бутньої жертви, тобто з необхідною обороною, може 
утримати особу від злочинної поведінки [10, с. 120]. 

Також, інститут необхідної оборони виховує 
громадян України у дусі нетерпимості до анти сус-
пільних поступків та злочинів, формує свідомість 
громадянського обов’язку та високі моральні якості.

Право на необхідну оборону виникає лише за 
наявності відповідної підстави. Згідно з ч. 1 ст. 36 
КК України нею є вчинення суспільно небезпечно-
го посягання, що викликає у того, хто захищаєть-
ся, необхідність у негайному його відверненні або 
припиненні шляхом заподіяння тому, хто посягає 
шкоди. Інакше кажучи, підстава необхідної обо-
рони складається з двох елементів, а саме із: вчи-
нення особою суспільно небезпечного посягання; 
та необхідністю його негайного відвернення або 
припинення [11, c. 293].

Провідний вчений в галузі кримінального пра-
ва Баулін ю.В. зазначає, що необхідна оборона 
можлива тільки за наявності правової та фактичної 
підстави. Їх відсутність, а рівно як наявність лише 
однієї з них завжди є свідченням того, що законних 
підстав для необхідної оборони немає, оскільки не 
виникає стану такої оборони. [12, c. 227-228]

Відтак, перший елемент підстави необхідної 
оборони – це наявність суспільно небезпечного 
посягання, яким визнаються дії особи, якими вона 
вже заподіює шкоду або створює реальну і безпо-
середню загрозу заподіяння такої шкоди певним 
об’єктам кримінально-правової охорони.

Суспільно небезпечне посягання виражається 
лише в активній поведінці людини, тобто в діях 
особи, яка посягає. Така дія може здійснюватись 
як із застосуванням фізичної сили, так із викорис-
танням зброї, інших знарядь, предметів, механізмів 
тощо. Суспільно небезпечна бездіяльність не поро-
джує права на необхідну оборону.

Другий елемент підстави необхідної оборони – 
це необхідність негайного відвернення або припи-
нення суспільно небезпечного посягання [8]. Право 
на необхідну оборону виникає не при будь-якому 
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суспільно небезпечному посяганні, а лише при та-
кому, яке відповідно до ч. 1 ст. 36 КК викликає у 
того, хто захищається, невідкладну необхідність в 
заподіянні шкоди тому, хто посягає, для негайного 
відвернення або припинення його суспільно небез-
печного посягання. Таким чином, надаючи грома-
дянам право на необхідну оборону, закон має на 
увазі лише такі випадки захисту, за яких громадя-
нин змушений невідкладно заподіяти шкоду тому, 
хто посягає, з тим, щоб відвернути або припинити 
його посягання, тобто ефективно здійснити захист. 

В науці кримінального права правомірний за-
хист правоохоронних інтересів і стані необхідна 
оборона визначається низкою ознак, передбачених 
ст. 36 КК, які характеризують:

1) мету захисту;
2) характер поведінки того, хто захищається;
3) спрямованість (об’єкт) заподіяння шкоди;
4) своєчасність захисту;
5) його співрозмірність.
Так, дії в стані необхідної оборони мають триє-

дину мету: той хто обороняється, перш за все, пере-
слідує мету заподіяння шкоди, тому, хто посягає, у 
зв’язку з цим досягається мета припинення чи від-
вернення посягання і, зрештою, досягається мета 
захисту правоохоронюваних інтересів.

Дії особи, що захищається, визнаються правомір-
ними лише у випадку, якщо вони були вчинені протя-
гом усього часу існування підстави для захисту, тобто 
своєчасно. Інакше кажучи, захист визнається трива-
лістю суспільно небезпечного посягання, яке потре-
бує свого негайного відвернення або припинення.

У той же час особа, що обороняється, зна-
ходячись під впливом посягання, нерідко продо-
вжує оборону й у тому випадку, коли посягання 
вже об’єктивно закінчене або припинене. У цьому 
випадку має місця так звана «спізніла» оборона. 
Оцінка шкоди, заподіяної тому, хто посягає, в стані 
«запізнілої» оборони, залежить від того, усвідом-
лювала чи не усвідомлювала особа, яка захища-
ється, що в застосуванні засобів захисту відпала 
необхідність. При вирішенні цього питання судова 
практика виходить із того, що для особи, яка захи-
щається, має бути очевидним, що в застосуванні за-
собів захисту відпала необхідність. Якщо таке пе-
реконання було відсутнє, то слід вважати, що вона 
знаходилася в стані необхідної оборони. Отже, 
якщо особа, що захищалась, сумлінно помилялася 
щодо кінцевого моменту посягання, вона визна-
ється такою, що діяла у стані необхідної оборони, і 
тому заподіяння в такій ситуації тому, хто посягає, 
шкоди повинно визнаватись своєчасним. У той же 
час, якщо шкода заподіяна вже після того, як по-
сягання було відвернуто або закінчено, і для особи, 
яка захищалася, було очевидно, що в застосуванні 
засобів захисту явно відпала необхідність, відпові-
дальність настає на загальних підставах [8]. 

Співрозмірність захисту характеризує межі 
необхідної оборони, які хоча прямо і не названі в 
законі, проте висновок про них можна зробити, ви-
ходячи із ч. 1 і ч. 3 ст. 36 КК. Стосовно заподіяння 
такої шкоди як тілесні ушкодження середньої тяж-

кості чи легкі тілесні ушкодження, пошкодження 
чи знищення майна тощо, а також необережне за-
подіяння тяжкого тілесного ушкодження чи смерті 
– то заподіяння цієї шкоди у стані необхідної обо-
рони завжди визнається правомірним.

Умисне спричинення смерті або тяжких ті-
лесних ушкоджень тому, хто посягає, визнається 
шкодою, необхідною і достатньою для негайного 
відвернення чи припинення його посягання, якщо 
заподіяння менш тяжкої шкоди могло призвести в 
даній обстановці до неефективного захисту, тобто 
для того, що посягання розпочалось би або продо-
вжувалося. 

Зазначена шкода повинна відповідати двом об-
ставинам, взятим у єдності: а) небезпечності пося-
гання і б) обстановці захисту. Така відповідальність 
має відносний характер. Закон не вимагає рівності 
або пропорційності між, з одного боку, заподіяною 
тому, хто посягає, тяжкою шкодою, а з другого – не-
безпечністю посягання та обстановкою захисту. Для 
визнання захисту спів розмірним достатньо, щоб 
була відсутня явна невідповідальність між ними.

Відносно сприятливою слід визнавати таку об-
становку захисту, при якій особа, яка обороняється, 
фактично має явну перевагу над особою, яка по-
сягає. Несприятливою для особи, що обороняєть-
ся, слід вважати таку обстановку захисту. При якій 
її реальні можливості по негайному відверненні 
чи припиненні суспільно небезпечного посягання 
є відносно рівними, а тим більше, поступаються 
можливостям нападника. У такій обстановці осо-
бо, яка захищається, щоб успішно відвернути чи 
припинити посягання, змушена заподіювати напа-
даючому тяжку шкоду. Така шкода є виправданою, 
тому що тільки вона в даній обстановці виступає як 
необхідна і достатня для успішного відвернення чи 
припинення посягання, але за умови, що посягання 
являє собою велику суспільну небезпеку. Це пояс-
нюється тим, що заподіяння шкоди тому, хто пося-
гає, повинно відповідати не тільки несприятливій 
обстановці захисту, а й небезпечності посягання.

Професор М. Коржанський підкреслює, що 
особа, проти якої здійснюється необхідна оборона, 
також користується правовим захистом. А тому ре-
алізація ідеї усунення меж необхідної оборони по-
тягне за собою свавілля у людських відносинах [13, 
c. 85]. Перевищення меж необхідної оборони (екс-
цес оборони) свідчить про те, що особа яка оборо-
няється, знаходячись у стані необхідної оборони, 
порушила вимогу про спів розмірність захисту.

Із ч. 3 ст. 36 КК випливає, що ексцес оборони 
має місце там, де заподіяна тому, хто посягає, тяжка 
шкода (смерть або тяжкі тілесні ушкодження) явно 
не відповідає або небезпеці посягання, або обста-
новці захисту. Явність зазначеної невідповідальнос-
ті означає, що об’єктивно заподіяння тому, хто по-
сягає, тяжкої шкоди знаходиться в очевидній, різкій 
невідповідальності або з небезпечністю вчиненого 
ним посягання, або із обстановкою захисту, що скла-
лася для того, хто обороняється. У той же час і осо-
ба, що обороняється повинна усвідомлювати таку 
явну невідповідальність. Вирішальним тут виступає 
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суб’єктивне ставлення особи, що обороняється, до 
заподіяної шкоди. Звідси випливає, що перевищення 
меж необхідної оборони може мати місце лише за 
наявності умислу. Тому не є ексцесом оборони запо-
діяння тяжкої шкоди з необережності. Таким чином, 
перевищення меж необхідної оборони – це умисне 
заподіяння посягаючому тяжкої шкоди, що явно не-
співрозмірна з небезпечністю вчиненого ним пося-
гання або явно не відповідає обстановці захисту, що 
склалася для того, хто захищався. Це дає можливість 
виділити два види ексцесу оборони.

Перший вид такого ексцесу має місце там, де 
при захисті від посягання відносно невеликої сус-
пільної небезпечності особа, яка захищається, 
умисно заподіює тому, хто посягає, смерть або за-
вдає йому тяжкі тілесні ушкодження. У цьому ви-
падку заподіяна тому, хто посягає, тяжка шкода 
повинна визнаватися явно неспіврозмірною з не-
безпечністю посягання, хоча може і відповідати 
обстановці захисту [8]. Цей вид також визначають 
у науці як перевищення меж допустимої оборони.

Другий вид (який називається – перевищення 
меж достатньої шкоди) визначається тим, що осо-
ба, яка захищається, усвідомлюючи свою явну пе-
ревагу над особою, що посягає, умисно позбавляє 
її життя або завдає їй тяжких тілесних ушкоджень, 
тобто заподіює тяжку шкоду, явно більшу, ніж вона 
була необхідною і достатньою у сприятливій обста-
новці захисту для негайного відвернення або при-
пинення посягання.

Дії особи, яка перевищила межі необхідної 
оборони і одночасно перебувала в стані сильного 
душевного хвилювання, що раптово виникло і не 
вплинуло на правильність оцінки відповідальнос-
ті заподіяної шкоди небезпечності посягання та 
обстановці захисту, підлягають кваліфікації від-
повідно за статтями 118 та 124 КК, тобто за більш 
м’яким законом, а не за статтями 116 та 123 КК. 
При цьому сильне душевне хвилювання врахову-
ється як обставина, що пом’якшує покарання.

Якщо особа, що захищається, перевищуючі 
межі необхідної оборони, вчинила дії, безпосе-
редньо спрямовані на умисне вбивство того, хто 
посягає, чи на умисне спричинення йому тяжких 
тілесних ушкоджень, але при цьому злочин не до-
вела до кінця з причин, що не залежали від її волі, 
такі дії підлягають кваліфікувати відповідно за ч. 
2 чи ч. 3 ст. 15 та ст. 18 або ст. 124 КК як замах на 
злочин.

Питання про відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок перевищення меж необхідної оборони, 
має вирішуватись у відповідності з вимогами ст. 
1169 Цивільного кодексу. Враховуючи конкретні 
обставини справи, ступінь винності того, хто обо-
ронявся, і того, хто нападав, суд може зменшити 
розмір майнового стягнення. Шкода, заподіяна в 
стані необхідної оборони без перевищення меж 
останньої, відшкодуванню не підлягає [8]. 

Отже, враховуючи все вищевикладене, можна 
зробити висновок, що необхідна оборона – це та-
кий захист охоронюваних законом прав та інтересів 
людини, суспільства чи держави, що здійснюється 
особою для негайного відвернення чи припинення 
суспільно небезпечного посягання шляхом заподі-
яння тому, хто посягає, шкоди, яка відповідає не-
безпечності посягання й обстановці захисту.

Вона виключає злочинність діяння, яке полягає 
у кримінально-правовому аспекті. Оскільки, необ-
хідна оборона визнається як правомірний захист 
право охоронюваних інтересів, а отже необхідна 
оборона є суспільно-корисною. І у зв’язку з цим, 
взагалі виключається кримінальна відповідаль-
ність, якщо не мало місце перевищення меж необ-
хідної оборони. Захист не повинен перевищувати 
меж необхідної оборони, тобто не має знаходитися 
в явній невідповідності з характером і небезпекою 
посягання. Він визнається правомірним, якщо не 
перевищує посягання або якщо запобігти посяган-
ню неможливо чи важко шляхом заподіяння мен-
шої шкоди, ніж фактично заподіяна.
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постановка проблеми. Членство України у 
різноманітних міжнародних організаціях та заяви 
про наміри вступити в інші міжнаціональні струк-
турні об’єднання (зокрема, євросоюз) обумовлю-
ють приведення національних правових норм, у 
тому числі в галузі виконання кримінальних пока-
рань, до кращих зарубіжних стандартів. 

Актуальність. З огляду цього, зазначена пробле-
ма, що має як теоретичне, так і практичне значення, 
є досить актуальною. Українська пенітенціарна сис-
тема залишається переважно консервативною, про-
довжуючи хибні радянські традиції, і потребує ре-
формування згідно світовим стандартам.

Хоча різноманітних наукових розробок і пу-
блікацій щодо ефективного розв’язання даного за-
вдання не бракує, окремі аспекти цієї проблеми досі 
є маловивченими, дискусійними та потребують 
уточнення і переосмислення. Такий рівень важли-
вості цього питання, у першу чергу, пов’язаний з 
нагальною необхідністю у сучасних умовах визна-
чення змісту, форм, методів і напрямків реалізації 
політики у галузі боротьби зі злочинністю, сис-
темним елементом якої виступає кримінально-ви-
конавча система України. Саме у такому контексті 
змістовно спрямовані у даний час наукові дослі-
дження О. В. Беци, І. Г. Богатирьова, О. М. Джужи, 
О. Г. Колба, О. В. Лисодіда, В. О. Меркулової, А. X. 
Степанюка, та ін. [1, с. 7-16]. 

Мета дослідження. Проаналізувати проблеми 
імплементації міжнародних стандартів пенітенці-
арної системи у національну практику в контексті 
захисту прав людини.

виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У наукових джерелах під стандартами (англ. 

– standart) розуміють норму, зразок, мірилo [2, 
с. 633-775]. Міжнародні стандарти – це норми 
якісних характеристик товарів, послуг, т. ін, що 
приймаються на міжнародному рівні [3, с. 343]. 
Щодо міжнародних стандартів поводження із за-
судженими, то це – прийняті на міжнародному 
рівні норми, принципи і рекомендації в галузі ви-
конання покарань та діяльності органів і установ 
виконання покарань [4, с. 51]. При цьому систему 
міжнародних стандартів у цій галузі суспільної ді-
яльності складає сукупність різноманітних прин-
ципів, конвенцій, рекомендацій та норм, прийня-
тих на міжнародному рівні. Проте на практиці, як 
показують результати проведеного дослідження, 
виникає ряд перешкод, труднощів і нез’ясованих 
моментів щодо правильності та, головне, закон-
ності застосування міжнародних стандартів у 
сфері поводження із засудженими у ході виконан-
ня кримінальних покарань. Зміст зазначеної про-
блеми полягає у наступному:

- по-перше, як це випливає зі змісту ст. 19 Кон-
ституції України, органи державної влади, до яких 
відноситься Пенітенціарна служба України, та її 
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України;

- по-друге, принцип законності закріплений як 
базовий у ст. 5 Кримінально-виконавчого кодексу 
України (далі у тексті – КВК) [5];

- по-третє, відповідно до вимог ст. 9 Консти-
туції України, чинні міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства 
[6, с. 17].
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Таким чином, якщо керуватись законами фор-
мальної логіки, то впроваджувати у практичну 
діяльність органів і установ виконання покарань 
можна лише ті міжнародні стандарти, які скла-
дають зміст нормативно-правових актів, що ста-
ли частиною чинного законодавства України. є 
й інший бік цієї проблеми: у самих міжнародних 
джерелах не завжди ставиться обов’язок для краї-
ни-учасниці договору (угоди, конвенції, протоколу 
тощо) втілити певні стандарти у діяльність дер-
жавних органів. Так, у преамбулі європейських 
в’язничних правил (єВП) зазначено положення 
про те, що «...ці Правила не є типовими і що в ба-
гатьох європейських країнах в’язничні служби на 
практиці вже використовують стандарти більш ви-
сокі, ніж ті, що викладені у цих правилах...» [7, с. 
6]. Аналогічні застереження є й в інших міжнарод-
но-правових актах з питань виконання криміналь-
них покарань [8, с. 288].

Міжнародні стандарти поводження із засудже-
ними – це прийняті на міжнародному рівні норми, 
принципи та рекомендації у галузі виконання пока-
рань, стандарти організації різних сфер діяльності 
установ виконання покарань (УВП), підґрунтям 
яких є насамперед Загальна декларація прав люди-
ни. Вони представлені такими правовими актами: 
Мінімальні стандартні правила поводження із за-
судженими (МСП) (1957 р.); Основні принципи по-
водження із засудженими (1990 р.); Конвенція про-
ти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів поводження 
і покарання (1984 р.); Кодекс поведінки посадових 
осіб по підтриманню правопорядку (1979 р.); Звід 
принципів захисту усіх осіб, підданих затриманню 
та ув`язненню у будь-якій формі (1989 р.); Конвен-
ція про захист прав людини та основоположних 
свобод (1950 р.); єПП (1987 р.) [7, с. 171-217]; Мі-
німальні стандартні правила ООН стосовно захо-
дів, не пов’язаних із позбавленням волі (Токійські 
правила, 1990 р.); Резолюція Комітету міністрів 
Ради європи від 9 березня 1976 р. про деякі заходи 
покарання, альтернативні позбавленню волі; євро-
пейські правила щодо загальних санкцій та заходів, 
оголошені Рекомендацією № К. (92) 16 Комітету 
міністрів Ради європи, та деякі інші.

Виходячи з їх змісту та з метою класифікації 
міжнародних стандартів, вченими вчинено ряд 
спроб поділити їх по певних критеріях. Зокрема, П. 
Г. Пономарьов запропонував трьохчленну струк-
туру класифікації стандартів міжнародного харак-
теру у галузі кримінально-виконавчої діяльності, 
взявши за основу наступні підстави: д) масштаб 
дії; б) спеціалізацію; в) ступінь обов’язковості для 
держав-учасниць [9, с. 345-346].

За ступенем зобов`язань міжнародні стандарти 
поділяються на обов’язкові та рекомендаційні (для 
реалізації яких мають бути створені відповідні со-
ціально-економічні передумови); за масштабами 
дії – на стандарти універсального (розробленого 
ООН) та регіонального (на рівні Ради європи) ха-
рактеру; за сферою впливу – на стандарти, що сто-
суються поводження з особами, позбавленими волі, 

та правила застосування заходів, не пов’язаних із 
позбавленням волі (Мінімальні стандартні правила 
ООН стосовно заходів, не пов’язаних з позбавлен-
ням волі (Токійські правила) і європейські правила 
щодо загальних санкцій та заходів) [10, с. 45].

Подібні позиції в цілому займають В. О. Кор-
чинський [1, с. 161], О. В. Лисодід [10, с. 44-46], А. 
X. Степанюк та І. С. Яковець [11, с. 14-15], ін.

В. О. Уткін, у цілому погоджуючись із запро-
понованою класифікацією міжнародних стандар-
тів у галузі виконання покарань, вважає, що до-
датковими критеріями їх поділу на певні групи 
виступають:

- джерела їх походження (міжнародні договори, 
пакти, конвенції, норми і принципи, що прийняті 
міжнародними урядовими або неурядовими орга-
нізаціями);

- стандарти, які приймаються стосовно окремих 
видів покарань;

- стандарти щодо утримання певних категорій 
правопорушників (засуджених);

- стандарти, що застосовуються до різних про-
фесійних груп із числа персоналу кримінально-ви-
конавчої системи (лікарів, посадових осіб підрозді-
лів охорони і нагляду, та ін.) [12, с. 636].

Теорія примату норм міжнародного права про-
голошує, що, істотно не відрізняючись одне від 
одного, міжнародне право та національні системи 
є двома гілками одного дерева. Проте міжнародне 
право є правом значно вищого порядку, воно корис-
тується приматом щодо внутрішнього державного 
права. Саме міжнародне право визнає сферу дії 
права будь якої держави, як і взагалі всю сферу дії 
влади держави.

Нігілістична теорія, визначаючи абсолютну 
перевагу внутрішнього державного права, зво-
диться до заперечення обов’язковості міжнарод-
ного права.

Як показує практика, у демократичних держа-
вах діє принцип пріоритету норм міжнародного 
права над нормами національного права держави, 
згідно з якими вважається, що саме міжнародне 
право втілює загальнолюдські принципи, на яких 
повинні ґрунтуватись як міждержавні, так і вну-
трішні державні правовідносини. Ця доктрина має 
бути реалізована і в Україні при умові їх ратифі-
кації (чи приєднання) Верховною Радою України. 
Саме на таких засадах, зокрема, побудовані Закони 
України «Про міжнародні договори України» [13], 
«Про правонаступництво» [14], ін., які закріпили 
такий принцип співвідношення норм міжнародного 
і вітчизняного права: якщо нормами міжнародного 
договору України передбачено інші правила ніж 
ті, що встановлені в національному законодавстві 
України, то діють правила міжнародного договору.

Цікаво, на наш погляд, підійшли до розв’язання 
даного завдання у Російській Федерації. Так, у ч. 
4, ст. З КВК Росії зазначено положення про те, що 
рекомендації (декларації) міжнародних організацій 
з питань виконання покарань і поводження із засу-
дженими реалізуються в кримінально-виконавчому 
законодавстві Російської Федерації при наявності 
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необхідних економічних і соціальних можливостей 
[15, с. 18]. Варто, виходячи із сучасного соціально-
економічного стану нашого суспільства, цей під-
хід застосувати й в Україні, враховуючи, що такий 
досвід є й в інших країнах світу. Як правильно у 
зв’язку з цим зробив висновок М. Панасюк, якщо 
в Україні завжди починають з етичних міркувань і 
закінчують констатацією факту відсутності достат-
ніх фондів на реалізацію великої ідеї, а виконавці не 
несуть відповідальності саме з цієї причини, то на 
Заході підхід абсолютно протилежний – під наявні 
кошти, які держава здатна використати на вирішен-
ня проблеми, підбирають таку етичну концепцію, 
яку за ці кошти технічно можливо реалізувати в 
повному обсязі в межах певного часу, і компетент-
ні виконавці несуть персональну відповідальність 
перед суспільством [16, с. 144]. Саме тому навряд 
чи можна визнати законною діяльність тих органів 
і УВП України, які самовільно впроваджують між-
народні стандарти без достатніх на це підстав, на-
приклад, експеримент у Білоцерківській виправній 
колонії, де створюється УВП європейського зраз-
ка, без видання спеціального Закону України з цих 
питань та з джерел Державного бюджету України 
– шляхом перерозподілу коштів у Пенітенціарну 
службу України: зменшення фінансування одних 
УВП за рахунок інших колоній [17, с. 24].

Звичайно, що при формуванні концепту-
альних засад змісту кримінально-виконавчої 
системи України міжнародні стандарти, які ре-
гламентують права людини і громадянина та не 
містять спеціальних норм щодо поводження із 
засудженими (так звані міжнародні акти загаль-
ного характеру (Загальна Декларація прав люди-
ни, Факультативний протокол про політичні, еко-
номічні та інші права людини і громадянина та 
ін.), мають стати принципами законотворчої ді-
яльності відповідних суб’єктів законодавчої іні-
ціативи, навіть у випадках, якщо вони не набули 
законної сили на території України. Тим більше, 
що чинне національне законодавство створило 
належні умови для реалізації цих підходів. Так, 
у ч. З ст. 50 КК та ч. 1 ст. 1 КВК зазначено поло-
ження про те, що покарання не має на меті завда-
ти фізичних страждань або принизити людську 
гідність, а також має завдання запобігати торту-
рам або нелюдському поводженню із засуджени-
ми, що є співзвучними з міжнародно-правовими 
вимогами і принципами. Як справедливо з цього 
приводу зазначив Я. В. Лисодід, ідеї, положення 
та вимоги, що містяться у міжнародних докумен-
тах, які включають у себе стандарти поводження 
із засудженими, повинні максимально враховува-
тись у національному кримінально-виконавчому 

законодавстві і співвідноситись з принципами 
кримінально-виконавчої діяльності. При цьому 
міжнародні стандарти з цих питань, включаючи 
акти загального характеру, та кримінально-ви-
конавче законодавство України мають співвідно-
ситись поміж собою як загальне та, відповідно, 
одиничне явища [10, с. 44-45].

Не менш важливими, з огляду формування ме-
тодологічних засад кримінально-виконавчої по-
літики України, є висновки вчених, які вивчали 
міжнародний досвід втілення міжнародних стан-
дартів у діяльність кримінально-виконавчої сис-
теми Швеції: «...Слід погодитися, що ця система 
дійсно є пенітенціарною... Системою, в якій вико-
нуються вимоги Загальної декларації прав людини, 
європейської конвенції про захист прав людини та 
основних свобод та інших не менш важливих між-
народно-правових актів... Системою, в якій не при-
нижується честь і гідність, не ламаються людські 
душі, персонал не зловживає службовим станови-
щем, а робить все для того, щоб злочинець після 
відбуття покарання став законослухняним грома-
дянином і приносив користь не тільки собі, а и сус-
пільству і державі» [18, с. 38].

висновки. Таким чином, впровадження між-
народних стандартів поводження із засудженими, 
які носять загальний характер, має стати мораль-
ним обов’язком тієї держави, яка декларує свою 
демократичність, та невід’ємним змістом її кримі-
нально-виконавчої політики на всіх стадіях її фор-
мування. Разом з тим, як вірно зазначають ю. Ка-
шуба та В. Хижняк, низка міжнародних стандартів 
потребує для їх імплементації (впровадження) пев-
ного часу і відповідних матеріальних засобів (зо-
крема, розміщення засуджених в окремих кімнатах 
(камерах), забезпечення відбування покарання по 
місцю проживання, будівництво нових УВП тощо), 
а тому не можуть бути відразу застосовані у прак-
тичній діяльності кримінально-виконавчої системи 
[19, с. 18-19]. Але й при такому підході, враховую-
чи положення ч. З ст. 63 Конституції України про 
те, що засуджений користується всіма правами лю-
дини і громадянина, та вимоги міжнародно-право-
вих актів, у яких визначено, що права людини є уні-
версальними, неподільними і взаємопов’язаними, 
наша держава має відноситись до прав засудженого 
глобально, на справедливій та рівній основі та з од-
наковою увагою. Більш того, навіть при національ-
ній специфіці, історичних, культурних та інших 
особливостях, відповідно до вимог міжнародного 
права, держава несе обов’язок, незалежно від полі-
тичних, економічних та культурних систем, забез-
печувати і захищати всі права та основні свободи 
людини і громадянина.
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постановка проблеми. Під час різких змін 
економічного та політичного стану суспільства 
посилюються негативні явища, до яких належить 
і наркотизм. Найбільш вразливим суб’єктом цього 
негативного явища, нажаль, є молодь.

Актуальність. В якості реакції суспільства на 
поширення наркотизму виникають різноманітні 
державні та громадські організаційні утворення, 
які намагаються протидіяти подальшому розпо-
всюдженню цього явища, з’являються нормативні 
акти, які регламентують їхню діяльність, санкції, 
що карають за вчинення дій, пов’язаних із неза-
конним обігом наркотиків. Все це свідчить про те, 
що в Україні йде процес формування соціального 
інституту профілактики наркотизму.

Вивченню проблем профілактики наркотизму 
присвячено цілу низку робіт вітчизняних і зару-
біжних соціологів (А. Вілкса, А. Габіані, Л. Кес-
сельмана, О.Кондратьєва, Б. Левіна, М. Левіна, Г. 
Лукачер, Н. Мокшанцевої, М.Позднякової, В. По-
пова, О. Поступного, І. Пятницької, І. Рущенка, Г. 
Сіласте, В. Соболева, В.Чудновського) та юристів 
(О. Бандурки, С. Гарницького, В.Дідковської, К. 
Карпович, А. Козаченко, А. Колеснікова, В. Лихо-
лоба, А.Музики, В. Омігова, А. Реджепова, Е. Фе-
сенко, В. Філонова, М. Хруппи) [1, с. 125-136].

Аналіз літератури з питань профілактики свід-
чить про те, що цей термін переважно розгляда-
ється в рамках юридичних (кримінальне право та 
кримінологія) та медичних наук.

Мета дослідження. Проаналізувати організа-
ційно-медичні та кримінологічні заходи з профі-
лактики наркоманії у молодіжному середовищі та 
запропонувати шляхи її вдосконалення. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Виходячи із загального підходу профілактики пра-
вопорушень та інших форм антигромадської пове-
дінки, які напрацьовані в кримінології, під профі-
лактикою наркотизму, слід розуміти специфічний 

вид соціальної діяльності, що здійснюється як 
державними, так і недержавними органами, орга-
нізаціями, установами та спрямована на ліквідацію 
(усунення) чи нейтралізацію причин і умов, які 
впливають на поширення цього негативного соці-
ального явища [2, с. 324].

Профілактика, у соціологічному розумінні, – це 
діяльність, спрямована на зміцнення та зберігання 
стабільного функціонування соціальної системи, 
яка здійснюється шляхом виявлення, усунення або 
нейтралізації причин та умов, що викликають різ-
номанітні девіації. Отже, профілактика наркотиз-
му є окремим випадком загально-профілактичної 
діяльності суспільства і являє собою діяльність, 
спрямовану на ослаблення негативного впливу 
наркотизму на суспільство як соціальну систему, 
яка здійснюється шляхом виявлення, усунення або 
нейтралізації причин і умов наркотизму [3, с. 84-
87]. У медичних науках профілактику поділяють на 
три види: первинну – соціально-економічні заходи 
держави по оздоровленню способу життя, навко-
лишнього середовища, вихованню та ін.; вторин-
ну – комплекс заходів щодо усунення виражених 
чинників, які за певних умов можуть призвести до 
виникнення, загострення або рецидиву захворю-
вання; третинну – це комплекс заходів щодо реабі-
літації хворих, які втратили можливість повноцін-
ної життєдіяльності.

В юридичних науках, зокрема в кримінології, 
виділяють два види профілактики: моральна про-
філактика – формування в членів суспільства мо-
ральної здатності до саморегуляції, правильного 
засвоєння узвичаєних у суспільстві норм моралі, 
неухильної відповідності цим нормам у своїх вчин-
ках і діях; правова профілактика – недопущення 
різноманітних правопорушень, виявлення причин 
та умов, що їх породжують.

Враховуючи подвійну природу, наркотизм, з 
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наркотичних речовин, що спричиняє розвиток 
наркоманії та токсикоманії – тобто захворювання, 
а з іншого боку – злочинність, пов’язану із неза-
конним обігом наркотиків [4, с. 123-131]. Сучасна 
система профілактики наркотизму включає:

1 .Медична профілактика:
- медична первинна профілактика (МП) – ін-

формування населення про шкоду наркотиків і на-
слідки їхнього вживання для організму;

- медична вторинна профілактика (МВ) – робо-
та з групами ризику, схильними до вживання нар-
котиків;

- медична третинна профілактика (МТ) – ліку-
вання і реабілітація наркоманів.

2. Правова профілактика:
- правова первинна профілактика (ПП) – право-

ва пропаганда серед населення;
- правова вторинна профілактика (ПВ) – робота 

з індивідами, схильними до вчинення правопору-
шень;

- правова третинна профілактика (ПТ) – робота 
з індивідами, які вчинили злочини, а також із за-
судженими.

3. Соціальна профілактика:
- соціальна первинна профілактика (СП) – фор-

мування в суспільстві негативного ставлення до 
вживання наркотиків, орієнтація населення на здо-
ровий спосіб життя;

- соціальна вторинна профілактика (СВ) – ро-
бота з групами ризику (особи, схильні до вживання 
наркотиків, вчинення правопорушень);

- соціальна третинна профілактика (СТ) – ре-
соціалізація наркоманів та індивідів, які вчинили 
правопорушення, пов’язані з наркотиками.

Цільовими групами профілактики наркотизму 
виступають: здорове, законослухняне населення; 
індивіди, схильні до вживання наркотиків; індиві-
ди, схильні до вчинення правопорушень; наркома-
ни; індивіди, які вчинили злочини, пов’язані з нар-
котиками [5, с. 152-155].

Вчений-кримінолог М. Л. Прохорова, з думкою 
якої ми погоджуємось, розглядає систему профі-
лактики наркотизму в декількох площинах, поділя-
ючи її на загально-соціальну профілактику, загаль-
ну кримінологічну профілактику та індивідуальну 
кримінологічну профілактику [6, с. 96-99].

Під загальносоцальними заходами слід розу-
міти діяльність, спрямовану на виявлення причин, 
умов та обставин поширення наркотизму, а також 
застосування засобів щодо їх усунення. Це – стри-
мувальний від правопорушень вплив на усіх осіб, 
який має своїм джерелом соціальні, в тому числі 
правові норми, відповідну поведінку державних 
органів, громадських організацій та окремих осіб.

Із загально соціальною профілактикою злочин-
ності тісно взаємопов’язана спеціальна профілак-
тика, під якою слід розуміти соціальний процес, 
основою якого є використання спеціальних методів 
і прийомів, знань та навичок регулювання соціаль-
них відносин винятково з метою ліквідації тих не-
гативних моментів, які можуть провокувати осіб 
до вживання наркотиків. Спеціальна профілактика 

включає заходи, безпосередньо спрямовані на усу-
нення чи нейтралізацію криміногенних факторів, 
виправлення і перевиховання осіб, що вживають 
наркотики. З урахуванням активної ролі особистос-
ті попереджувальний вплив постійно повинен здій-
снюватися не тільки на зовнішні щодо неї фактори, 
а й на саму особистість. Тому велике значення у 
боротьбі з наркотизмом належить індивідуальній 
профілактиці, що полягає у виявленні споживачів 
наркотичних засобів, а також осіб, які займаються 
поширенням наркотиків та застосування до них за-
ходів виховно-профілактичного характеру чи кри-
мінально-правового впливу [7, с. 47-51].

Зниження попиту для споживання наркотиків 
передбачає зусилля, спрямовані як на недопущення 
первинного прийому наркотиків, так і на зниження 
шкоди й несприятливих наслідків вживання їх для 
наркозалежних громадян та суспільства в цілому. 
Об’єктом тут є як споживачі наркотиків, так і ті, 
хто ще не почав їх вживання. У першому випадку 
проводяться заходи лікувально-реабілітаційного 
характеру, що мають на меті усунути потребу в 
наркотичній речовині у її споживача. У другому ви-
падку зусилля спрямовані на формування адекват-
ної установки на запобігання первинного прийому 
наркотиків. Тут використовуються в основному 
освітні методи, які формують потребу в здоровому 
способі життя. 

За методами профілактики розрізняють: освіт-
ні програми, спрямовані на підвищення рівня по-
інформованості різноманітних груп населення про 
несприятливі (соціальні, медичні та інші) наслідки 
вживання наркотичних речовин, та бар’єрні про-
грами, які скеровані на утруднення і припинення 
надходження в життєве середовище споживачів 
наркотиків та інформації.

За цілями можна виділити такі профілактичні 
програми: 1) що спрямовані на запобігання поши-
рення наркотизму й доступності наркотичних речо-
вин; 2) що спрямовані на зниження шкоди та не-
сприятливих наслідків від вживання наркотичних 
речовин для залежних осіб і суспільства в цілому.

За кінцевими цілями можна розрізняти методи 
профілактики у такий спосіб: 

1) методи, які мають за мету повне утримання 
від вживання наркотичних речовин (повна абсти-
ненція);

2)  методи, які спрямовані на «помірне спожи-
вання» або часткове утримання від вживання нар-
котичних речовин (часткова абстиненція).

За групами населення – «мішенями» профілак-
тики – розрізняють: 

1) методи, які мають своєю мішенню «настав-
ників» – тобто ті групи населення, які виконують 
стосовно потенційних споживачів функції навчан-
ня і контролю, у першу чергу батьків, учителів, лі-
карів, людей зрілого віку, які мають антинаркотич-
ні установки;

2) методи, які мають своєю мішенню епізодич-
них споживачів адекватних речовин.

За загальними принципами впливу на соціум 
розрізняють: 
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- конструктивні – спрямовані на формування 
«таких установок і значеннєвої орієнтації особис-
тості, при яких наркотичні речовини не є цінностя-
ми», тобто ті, що посилюють вплив «захисних чин-
ників» (їх ще називають чинниками антиризику);

- деструктивні – спрямовані на руйнацію або 
зміну соціальних установок, на споживання нар-
котичних речовин, тобто ті, що зменшують вплив 
«чинників ризику» [8, с. 18-35].

Найпоширенішими у даний час в Україні із до-
сить тривалою історією є освітні профілактичні 
програми (антиалкогольні, антинаркотичні й анти-
нікотинові). Основним місцем їх реалізації є школа 
(або інший навчальний заклад), тому й агентами 
освітньої профілактики є вчителі, шкільні психо-
логи, самі учні ті їхні батьки, які також залучені 
до процесу навчання своїх дітей. Багатий досвід їх 
проведення (понад сторіччя) показав, що програми, 
які роблять акцент на навчання адаптивному стилю 
життя, навички спілкування, критичне мислення, 
вміння приймати рішення і протистояти в ситуаці-
ях пропозиції наркотичних речовин тощо, довели 
свою ефективність. Основними їх завданнями є: 
розвиток соціальної та особистісної компетенції; 
вироблення навичок самозахисту; попередження 
виникнення проблем. Соціальна компетентність 
передбачає створення у молоді соціально-психоло-
гічних навичок відмови від ризикованих пропози-
цій, бачення позитивних і негативних сторін вжи-
вання наркотичних речовин, розуміння здорового 
спілкування з ровесниками, дружби, вміння пере-
жити втрату друга та інші психоемоційні ситуації 
[9, с. 315-324].

Первинну профілактику ще називають «соці-
альною профілактикою», тому що вона впливає на 
комплекс соціальних умов, які сприяють збережен-
ню і розвитку здоров’я, запобігаючи несприятли-
вому впливу чинників соціального та природного 
середовища. Таким чином, до первинної профілак-
тики можна віднести як заходи, які запобігають ви-
никненню наркотизму, так і заходи, які підвищують 
власний опір індивіда до наркотизму.

Вторинна профілактика спрямована на за-
тримку розвитку хвороби. У медицині вона ви-
значається як рання діагностика залежності і 
своєчасне лікування, як сукупність заходів для 
запобігання рецидивів після лікування разом із 
спеціальним протирецедивним лікуванням. Під-
система запобігання поєднує в собі всі соціальні 
інститути, функцією яких є обмеження незаконно-
го обігу наркотичних речовин та кримінальної ре-
пресії його суб’єктів. Репресивні заходи стосовно 
агентів розповсюдження наркотичних речовин за-
стосовувались і раніше. Проте в Україні самостій-
ний соціальний інститут – Управління боротьби з 
незаконним обігом наркотиків (УБНОН) – виник 
у середині 90-х років. Причому ця подія, як кон-
статують дослідники, стала відповіддю на реаль-
не утворення наркомафії. Крім УБНОН, існують й 
інші владні структури, так чи інакше пов’язані із 
соціальним контролем наркотиків [10, с. 209]. Ці 
органи й організації покликані забезпечити прове-

дення в життя різноманітних профілактичних за-
ходів, виступаючи при цьому як їхні безпосередні 
організатори та виконавці [11, с. 36-45].

В Україні склалася досить чітка система соціаль-
них норм, які регламентують здійснення профілакти-
ки наркотизму, а також система санкцій, що підтри-
мують систему соціальних норм. Проте, необхідно 
підкреслити, що на сьогодні відсутній закон «Про 
профілактику наркотизму», який би чітко визначав 
поняття і сутність профілактики наркотизму, коло і 
повноваження її суб’єктів, основні напрямки їхньої 
діяльності, порядок фінансування, а також форми 
взаємодії. Прийняття цього закону дозволило б істот-
но підвищити ефективність даного виду діяльності.

На сьогоднішній день на законодавчому рівні 
закріплена тільки «Концепція реалізації державної 
політики у сфері протидії поширенню наркоманії, 
боротьби з незаконним обігом наркотичних засо-
бів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-
2015 роки», затверджена Кабміном України від 13 
вересня 2010 р.№ 1808-р [12]. Метою Концепції є 
визначення шляхів та пріоритетів державної по-
літики у сфері протидії поширенню наркоманії, 
боротьби з незаконним обігом наркотичних засо-
бів, психотропних речовин та прекурсорів, зміц-
нення здоров’я нації, а також зменшення негатив-
них соціальних, економічних та інших наслідків, 
пов’язаних з вживанням наркотичних засобів та 
психотропних речовин. Зменшити обсяг вживання 
наркотичних засобів та психотропних речовин не 
за медичним призначенням, знизити рівень попи-
ту на такі засоби та речовини, а також на лікарські 
засоби, зловживання якими може викликати нарко-
тичну залежність, передбачається шляхом:

- проведення дієвої первинної профілактики 
та запобігання вживанню наркотичних засобів та 
психотропних речовин серед дітей, учнівської та 
студентської молоді, проведення роз’яснювальної 
роботи і пропагування здорового способу життя;

- навчання працівників закладів охорони 
здоров’я, зокрема сімейних лікарів, сучасних ме-
тодів профілактики вживання наркотичних засобів 
та психотропних речовин не за медичним призна-
ченням;

- розроблення та виконання державних і регі-
ональних програм, пов’язаних з протидією поши-
ренню наркоманії.

висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
можна зробити висновок, що відсутність спеціа-
лізованих суб’єктів правової профілактики нар-
котизму; відсутність єдиного закону про профі-
лактику наркотизму, який би чітко регламентував 
основні напрямки профілактики, повноваження 
та міру відповідальності її суб’єктів, а також ме-
ханізми взаємодії між ними; наявність протиріч в 
існуючих законах, які так чи інакше регулюють 
здійснення профілактичної діяльності; слабке ор-
ганізаційне та фінансове забезпечення діяльності 
суб’єктів профілактики наркотизму, що фактично 
призводить до дисфункції деяких напрямків про-
філактики; фактична відсутність багаторівневої 
координації діяльності суб’єктів різних напрямків 
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профілактики наркотизму, – призводять до того, 
що сукупність суб’єктів профілактики наркотиз-
му поки що не являє собою ефективної системи, 

яка б цілеспрямовано діяла у напрямку виявлення, 
усунення або нейтралізації причин та умов нар-
котизму.
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постановка проблеми. Досліджуючи будь-
яку норму кримінального права, варто з’ясувати 
підстави криміналізації діяння, передбаченого 
останньою, проаналізувати склад злочину, оха-
рактеризувати кваліфікуючі ознаки та санкцію 
правової норми. Здійснення вищезазначених дій 
дозволило зробити висновок про те, що застосу-
вання ст. 129 КК України, що передбачає кримі-
нальну відповідальність за погрозу вбивством, є 
неефективним, оскільки процес притягнення осо-
би до відповідальності не є узгодженим та дієвим 
внаслідок недостатньої регламентації способів та 
методів доведення вини суб’єкта злочину.

Актуальність теми. Людина, її життя, 
здоров’я, честь, гідність, недоторканість та 
безпека визнані у ст. 3 Конституції України як 
найвища соціальна цінність [1]. Наведені поло-
ження Основного Закону держави знайшли своє 
відображення у ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу 
(далі – КК) України й сприяли перегляду оцінки 
категорії „особа» у кримінальному законодав-
стві. Зокрема, ст. 129 КК України, що перед-
бачає відповідальність за погрозу вбивством, 
справедливо зайняла місце в розділі ІІ Особли-
вої частини КК України „Злочини проти життя 
та здоров’я особи» [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження визначених проблем ґрунтується 
на працях вітчизняних науковців таких, як І.В. 
Самощенко „Відповідальність за погрозу в кри-
мінальному праві України» (1997 р.) та О.Л. Гур-
товенко „Психічне насильство у кримінальному 
праві України» (2008 р.). Аналіз окремих аспек-
тів кримінальної відповідальності за погрозу 
вбивством здійснювали П.П. Андрушко, Р.Ш. 
Бабанли, М.І. Бажанов, ю.В. Баулін, В.І. Бори-
сов, В.М. Бурдін, Б.М. Головкін, І.І. Давидович, 
О.М.Джужа, В.П ємельянов, М.Й. Коржанський, 

та ін. Зарубіжна наука кримінального права у да-
ній тематиці представлена роботами: Х.Х. Абса-
тар, О.І.Коростильова, П.М. Лєвіна, С.Х Мазуко-
ва, М.В. Хабарової та ін.

постановка завдання. Метою цієї статті є 
удосконалення засобів та способів доведення 
вини особи, що здійснила погрозу вбивством.

виклад основного матеріалу. Питання від-
повідальності особи за різні види погроз вна-
слідок відсутності при цьому в діянні очевидних 
наслідків тривалий час перебували поза сферою 
дії закону. З розвитком правозастосовчої практи-
ки, в джерелах староруського права формується 
розуміння погрози як форми виявлення умислу. 

Ідея подібної диференціації насильства чи не 
вперше проголошується в „Руській Правді», що 
містить багато статей, які свідчать про достатньо 
високий рівень розвитку кримінально-правового 
регулювання [6, c. 12].

В цей період відбулося формування початко-
вих принципів кримінальної відповідальності за 
погрозу вбивством.

В кінці ХІХ століття норми про погрозу вбив-
ством знайшли значну конкретику та системати-
зацію. Уложення про покарання кримінальні й 
виправні Російської імперії 1845 року трактувало 
виявлення умислу як словесне чи письмове ви-
раження про це думок, а погроза розглядалась як 
форми виявлення умислу. Угорське кримінальне 
уложення про злочини й проступки 1879 року 
в ст. 347 містить поняття погрози вбивством як 
діяння, яке ставить у небезпеку життя, здоров’я 
особи або її близьких родичів, що свідчить про 
певну захищеність підданих Австро-Угорської 
імперії від кримінальних погроз того часу. Таким 
чином, норма про кримінальну відповідальність 
за погрозу вбивством набуває все більш систем-
ного й впорядкованого характеру.
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У статті обґрунтовується необхідність більш детальної регламентації кримінальної відповідальності за погрозу вбивством, 
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В статье обосновывается необходимость более детальной регламентации уголовной ответственности за угрозу 
убийством, руководствуясь при этом принципами законности, верховенства права и гуманизма, в результате практиче-
ской обусловленности.
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This paper argues the case for more regulation of criminal liability for the death threats, guided by the principles of legality 
and the rule of law and humanity, because of practical conditionality.
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Перші згадки про кримінальні погрози в ра-
дянському кримінальному праві трапляються в 
КК УРСР 1922 року у формі акценту на погрозі 
як способі вчинення злочину. КК УРСР 1927 року 
також не містив погрози вбивством як окремого 
злочину проти особи. Таким чином, протягом 
ХІХ ст. – середини ХХ ст. відбулося остаточне 
закріплення та систематизація кримінальної від-
повідальності за погрозу вбивством.

Завершальним етапом розвитку радянського 
кримінального права в частині криміналізації 
діянь за погрозу вбивством стало прийняття 28 
грудня 1960 року КК УРСР, який у ст. 100 перед-
бачав погрозу вбивством як самостійний злочин 
проти особи й тим самим однаковою мірою захи-
щав усіх громадян від таких діянь, чого не було 
раніше в українському радянському криміналь-
ному законодавстві.

Погроза вбивством як злочин проти особи іс-
нувала в такому вигляді до прийняття 5 квітня 
2001 року КК незалежної України, чому переду-
вала досить значна законотворча діяльність щодо 
вдосконалення норми про кримінальну відпові-
дальність за погрозу вбивством [6, 16].

Під підставами криміналізації слід розуміти 
суттєву і раптову зміну соціальної, економічної 
чи політичної обстановки в результаті винятко-
вих подій чи такий розвиток суспільства, який 
визначає особливу небезпеку окремих дій, з яки-
ми до цього можна було миритися. 

Склад злочину, передбачений ст. 129 КК Укра-
їни, відносячись до злочинів невеликої тяжкості, 
є засобом запобігання вчинення особливо тяжких 
злочинів проти особи, тобто умисних вбивств.

Погроза вбивством має бути конкретною і 
реальною. Вона являє собою певний спосіб за-
лякування особи чи осіб. Реальність погрози 
визначається достатністю підстав побоюватись 
її виконання. Тому, реальна погроза чи ні, вста-
новлює суд в кожному випадку з урахуванням 
конкретних обставин справи. При вирішенні 
цього питання слід враховувати як суб’єктивний 
критерій (сприйняття погрози її адресатом) так 
і об’єктивний (спосіб та інтенсивність її вира-
ження, особу винного, характер стосунків між 
ним та потерпілим), оскільки більшість злочинів 
проти життя та здоров’я вчиняються за наявнос-
ті зв’язків між винним і потерпілим. Коли вста-
новляють реальність погрози, вагомого значення 
набуває з’ясування часу. Отже, слід чітко встано-
вити часові рамки, в межах яких особа перебуває 
в стані сильного душевного хвилювання і може 
зазнати суспільно небезпечних наслідків.

Особливо актуального значення набуває вста-
новлення всіх обов’язкових елементів складу 
злочину з тим, щоб будь-яке суспільно небез-
печне діяння, яке передбачено КК України, було 
повною мірою відображено у відповідних проце-
суальних документах, а особу, яка його вчинила, 
було покарано. Проте, як показує слідчо-судова 
практика, трапляються такі склади злочинів, 
вчинення яких викликає цілий ряд труднощів у 

правозастосовників. Одним із таких є погроза 
вбивством. 

Родовим об’єктом злочину виступає життя і 
здоров’я особи. Безпосередній об’єкт злочину 
– здоров’я особи. Мета – вплинути на психічне 
здоров’я.

З аналізу диспозиції ст. 129 КК України ви-
пливає, що об’єктивну сторону складу погро-
зи вбивством структурно складають: суспільно 
небезпечне діяння (дія або бездіяльність), яке 
є основною ознакою, реальність погрози вбив-
ством [2].

Особливістю конструкцій погрозу вбивством 
відносять до злочинів з усіченим складом. Таким 
чином, даний злочин створює реальну можли-
вість настання злочинних наслідків, внаслідок 
чого об’єктивна сторона даного діяння потребує 
уточнення і конкретизації, адже встановлення 
ознак останньої є не простим завданням при за-
стосуванні ст. 129 КК на практиці.

Уваги заслуговує розгляд таких ознак, як: 
спосіб, місце, час, обстановка, знаряддя й засо-
би вчинення погрози вбивством [4]. Про останні 
можна говорити лише завдяки збору емпіричного 
матеріалу. 

Погроза вбивством може бути адресована од-
ній особі або кільком, бути одноразовою чи бага-
торазовою, що може перерости у систематичне 
залякування. Характерною особливістю є те, що 
погроза вбивством може вчинятися лише шляхом 
активних дій винного. 

Суспільно-небезпечні наслідки злочину, пе-
редбаченого ст. 129 КК України, проявляються 
у вигляді шкоди на рівні порушень нормально-
го протікання психологічних і психічних проце-
сів адресата погрози (відчуття неспокою, страх, 
тривога, стрес, депресія і т. д.). Отже, слід чітко 
визначити, які порушення психічних і психоло-
гічних процесів є наслідком погрози вбивством, 
а які не мають до даного діяння жодного відно-
шення.

Встановлення причинного зв’язку між сус-
пільно небезпечним діянням та суспільно-небез-
печним наслідком не викликає жодних труднощів 
як з практичної так із теоретичної точок зору. 
Якщо внаслідок протиправних дій винного у по-
терпілого виникає, наприклад, психічна травма, 
то причинний зв’язок у цьому випадку встанов-
люється за допомогою призначення відповідних 
судових експертиз. Якщо ж внаслідок посягання 
на особисту безпеку така травма не заподіюєть-
ся, то тут слід відштовхуватися від конкретних 
обставин справи, які мають містити дані про 
причинний зв’язок між суспільно небезпечним 
діянням та суспільно небезпечним наслідком.

Суб’єкт злочину – загальний. Згідно з ч. 1 ст. 
18 КК України суб’єкт злочину характеризується 
трьома обов’язковими ознаками: особа фізична, 
осудна, що досягла віку кримінальної відпові-
дальності.

Перш за все, суб’єктом злочину може бути 
тільки фізична особа, тобто людина. Не можуть 
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бути визнані суб’єктом злочину юридичні особи 
(підприємства, установи, організації тощо). 

Свідомість і воля людини є взаємозалежними 
і лише в сукупності визначають характер пове-
дінки особи в конкретній ситуації. Стан осуд-
ності – це норма, типовий стан психіки людини, 
характерний для її певного віку [4]. Важливість 
встановлення осудності особи зумовлено тим, 
що осудність є передумовою вини, а без доведен-
ня вини не може бути кримінальної відповідаль-
ності та покарання. 

Згідно з ч. 1 ст. 18 КК У, суб’єктом злочину 
може бути лише особа, яка до вчинення злочи-
ну досягла встановленого кримінальним законом 
віку. Цей вік визначається саме до часу вчинення 
злочину. Тому дуже важливо при розслідуванні 
та розгляді кримінальної справи встановити точ-
ний вік особи (число, місяць, рік народження). 
Якщо у особи немає документів, що підтверджу-
ють її вік, необхідне проведення судово-медич-
ної експертизи. 

Суб’єктивна сторона злочину – психічна ді-
яльність особи, що відображає ставлення її сві-
домості та волі, до суспільно небезпечного ді-
яння, котре нею вчиняється, і до його наслідків. 
Зміст суб’єктивної сторони складу злочину ха-
рактеризують певні юридичні ознаки: вина, мо-
тив та мета вчинення злочину. Відсутність вини 
виключає суб’єктивну сторону і тим самим склад 
злочину. Проте, в багатьох злочинах суб’єктивна 
сторона потребує встановлення мотиву і мети, 
що є факультативними. Суб’єктивна сторона по-
грози вбивством характеризується прямим умис-
лом. 

Кваліфікуючою ознакою погрози є вчинення 
її членом організованої злочинної групи. Згідно 
ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчине-
ним організованою групою, якщо в його готуван-
ні або вчиненні брали участь декілька осіб, які 
попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання 
для вчинення злочинів, об’єднаних єдиним пла-
ном з розподілом функцій учасників групи, спря-
мованих на досягнення цього плану, відомого 
всім учасникам групи.

Злочин вважається закінченим з моменту 
сприйняття погрози її адресатом.

Отже, важливо чітко встановити обставини, 
за яких суб’єкт є таким, що сприйняв погрозу. 
Адже в реальному житті людина може сприймати 

безліч погроз, однак невідомо, чи буде кара хоча 
б за одну з них.

Кримінальна відповідальність – це передба-
чене Кримінальним кодексом обмеження прав 
і свобод особи, яка вчинила злочин, що індиві-
дуалізується в обвинувальному вироку суду і 
здійснюється спеціальними органами виконавчої 
влади держави. Кримінальна відповідальність 
виникає з моменту набуття законної сили обви-
нувальним вироком суду і закінчується, за за-
гальним правилом, у момент погашення та знят-
тя судимості.

Стаття 66 КК України визначає невичерпний 
перелік обставини, які пом’якшують покарання, 
тоді як ч. 1 ст. 67 вказує на обставини, які об-
тяжують покарання. Перелік останніх є вичерп-
ним. Обтяжуючі обставини застосовуються на 
розсуд суду, крім обставин визначених у п. 2, 6, 
7, 9, 10, 12.

Частина 1 ст. 129 передбачає за погрозу вбив-
ством таку санкцію: арешт на строк до шести мі-
сяців або обмеження волі на строк до двох років.

У частині 2 ст. 129 КК України передбачено 
відповідальність за погрозу вбивством, вчинену 
членом організованої групи – позбавлення волі 
на строк від двох до п’яти років. 

Отже, потребує перегляду санкція статті 129 
КК України, а саме: існує необхідність більш чіт-
кого аргументування вагомої різниці у строках 
покарання за погрозу вбивством з кваліфікую-
чою ознакою і без неї. 

висновки. Проаналізувавши теоретичне-
правове підґрунтя можна зробити наступні ви-
сновки.

 Підставами криміналізації погрози вбив-
ством є те, що вона є найнебезпечнішим видом 
психічного насильства; погроза вбивством має 
здатність породжувати нові злочини.

Проблеми кримінальної відповідальності за 
погрозу вбивством у теорії кримінального пра-
ва є недостатньо теоретично розроблені, хоча й 
дана норма досить-таки часто застосовується на 
практиці. 

Детальний розгляд такого злочину як погроза 
вбивством дозволив сформулювати висновки та 
пропозиції, які в сукупності дозволяють встано-
вити вину особи в кожному конкретному випадку 
і притягнути суб’єкта злочину до кримінальної 
відповідальності за погрозу вбивством. 
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Одним з найнебезпечніших кримінальних про-
явів сучасної злочинності є корисливо-насиль-
ницька діяльність. Злочини, що до неї відносяться, 
заподіюють матеріальну шкоду фізичним особам, 
підприємствам, організаціям і установам різних 
форм власності, посягають на здоров’я, фізичну і 
психічну недоторканість громадян, нерідко супро-
воджуються вбивствами. Такі злочини суттєво по-
рушують конституційні права людини: невід’ємне 
право на життя, на повагу і гідність, на свободу 
та особисту недоторканість (ст.ст.27−29 Консти-
туції України), а також на соціальне і матеріальне 
благо − право власності (ст.ст.13,41 Конституції 
України). Нездоланність корисливої насильницької 
злочинності в історичному розрізі, змінюваність 
форм, значні соціальні наслідки та сталість загрози 
заподіяння шкоди найважливішим соціальним бла-
гам, що від неї виходить, вказують як на тривалість 
існування, так і на суспільну значущість проблеми 
пізнання. Негативні тенденції поширення корисли-
вої насильницької злочинності, високі показники 
латентності, зростання її «соціальної ціни», стій-
кість основних проявів і поява нових форм злочин-
ної діяльності є свідченням складності розв’язання 
проблеми запобігання даному різновиду злочин-
ності, що підкреслює актуальність її дослідження 
на сучасному етапі розвитку суспільства.

постановка проблеми. На сьогодні аналіз 
слідчої та судової практики свідчить про те, що 
саме корисливі мотиви залишаються найбільш 
розповсюдженими при вчиненні більшості злочи-
нів. У загальній структурі сучасної злочинності до 
70% складають саме посягання корисливої спря-
мованості, серед яких значний масив саме корис-

ливо-насильницьких злочинів. Невизначеність і 
неузгодженість знань про корисливу насильницьку 
злочинність є свідченням наявної проблемної ситу-
ації, в основі якої лежить протиріччя між реально 
існуючим феноменом суспільного життя та відсут-
ністю істинних кримінологічних знань про нього.

Стан дослідження. Чинне кримінальне зако-
нодавство не дає визначення корисливого мотиву 
злочинів. Кримінально-правові та кримінологічні 
аспекти корисливо-насильницьких злочинів були 
й залишаються предметом досліджень багатьох 
науковців, а саме С.М. Абельцева, П.П. Андруш-
ка, О.М. Бандурки, О.О. Герцензона, О.М. Джужи, 
А.Е. Жалінського, А.П. Закалюка, А.Ф.Зелінського, 
М.Й. Коржанського, В.М. Кудрявцева, О.М. Литва-
ка, В.В.Лунєєва, П.С. Матишевського, С.С. Овчин-
ського, І.А. Петіна, В.В. Петрова, Е.П. Побігайла, 
В.В. Тіщенка та багатьох інших. Але й дотепер 
відкритим залишається питання щодо наукового 
визначення ознак та соціальної сутності корисли-
вих мотивів вчинення корисливо-насильницьких 
злочинів.

Метою цієї статті є дослідження понять корис-
ливого мотиву та корисливої насильницької зло-
чинності, визначити, що слід розглядати в якості 
користі і насильства, які посягання слід вважати 
корисливо-насильницькими, встановити ознаки та 
соціальні наслідки корисливої насильницької зло-
чинності, проаналізувати засоби запобігання ко-
рисливій насильницькій злочинності.

виклад основних положень. Розвиток кри-
міногенних явищ в Україні пов’язаний з негатив-
ними процесами, що відбуваються в економіці та 
держави. На загострення криміногенної ситуації 
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в Україні та поширення корисливо-насильницької 
злочинності, безпосередньо або частково вплива-
ють такі фактори як: зміни у структурі криміналь-
ного світу, наявність у його лідерів політичних 
прагнень щодо перерозподілу сфер впливу, нарос-
тання економічних можливостей лідерів злочин-
ного світу, вчинення ними зухвалих дій, спрямо-
ваних на захоплення влади.

На сьогодні аналіз слідчої та судової практики 
свідчить про те, що саме корисливі мотиви залиша-
ються найбільш розповсюдженими при вчиненні 
більшості злочинів. У загальній структурі сучас-
ної злочинності до 70% складають саме посяган-
ня корисливої спрямованості, серед яких значний 
масив саме корисливо-насильницьких злочинів [2, 
с.45-50]. Тезу щодо пріоритету корисливих мотивів 
серед інших при вчиненні злочинів підтверджують 
і спеціалісти інших галузей знань. 

Чинне кримінальне законодавство не дає чіт-
кого визначення корисливого мотиву злочинів. На 
теперешній час відкритим залишається питання 
щодо наукового визначення ознак та соціальної 
сутності корисливих мотивів вчинення корисливо-
насильницьких злочинів. Примітно, що саме соці-
альна сутність користі дуже ґрунтовно визначена в 
більшості тлумачних словників минулого і сучас-
ності. Так, «Толковый словарь русского языка» С.I. 
Ожегова та 

Н.ю. Шведової визначає користь як прагнення 
до матеріального задоволення. Так саме поняття 
користі тлумачить й Д.М. Ушаков, автор іншого 
«Толкового словаря русского языка». У свою чергу, 
Т.Ф. єфремова визначає користь як здобичу, праг-
нення до збагачення. В.І. Даль вказує на ознаки жа-
доби до грошей чи скарбів [3, с. 37].

Під мотивом (фр. motif − спонукальна причина) 
розуміється спонукання до діяльності, пов’язане із 
задоволенням потреб суб’єкта; сукупність зовніш-
ніх або внутрішніх умов, що викликають активність 
суб’єкта й визначають її спрямованість на предмет, 
заради якого вона здійснюється [4, с. 116]. Склад-
ність при визначенні поняття корисливих мотивів 
полягає в тому, що цей термін у загальновживаному 
значенні має надзвичайно широкий зміст. Науковці, 
даючи тлумачення терміна «корисливі мотиви», до-
тримувалися їх семантичного походження: «праг-
нення особистої вигоди, наживи» [5, с. 299].

Традиції широкого трактування обсягу і змісту 
поняття корисливого мотиву у кримінально-пра-
вовій теорії свого часу заклав ще М.С. Таганцев: 
«Для складу вбивства із користі необхідно, щоб 
приводом виникнення такого наміру була користь 
− бажання наживи, придбання будь-яких матері-
альних цінностей» [6, с.615]. Близьку позицію за-
ймали А.А. Піонтковський: «корисливий мотив 
убивства передбачає прагнення отримати будь-яку 
матеріальну вигоду»[7, с.20]; В.В. Сташис, М.І. 
Бажанов: «корисливий мотив убивства має місце, 
коли злочин вчиняється із спонукання, спрямова-
ного на отримання різного роду матеріальних ви-
год» [8, с. 24]; та інші дослідники.

 Кримінологічне поняття корисливих мотивів 

злочину включало в себе не тільки правову оцін-
ку акту поведінки, а й відображало характеристику 
злочинця. Так, А. Ф. Зелінський під корисливими 
мотивами розумів «аморальне прагнення задоволь-
нити індивідуальну потребу через протиправне, 
передбачене кримінальним законом заволодіння 
чужим майном або створення умов для його задо-
волення шляхом незаконного, за чужий рахунок, 
вивільнення від майнових обов’язків і скорочення 
звичних та необхідних за належних обставинах 
особистих витрат» [9, с. 72]. Із запропоновано-
го визначення вбачається певна залежність між 
користолюбством (соціально сформованою осо-
бистісною рисою) і корисливими спонуканнями, 
реалізованими у незаконному отриманні матері-
альних благ. Але таке визначення не в повному 
обсязі окреслює ознаки користі. Не завжди проти-
правне заволодіння чужим майном чи майновими 
правами опосередковується прагненням задово-
лення індивідуальних потреб саме (лише) винно-
го. Аналіз матеріалів судової та слідчої практики 
дає підстави стверджувати, що злочини корисливої 
спрямованості, зокрема корисливо-насильницькі, 
можуть вчинятися й задля задоволення життєвих 
потреб не лише самого винного, а й іншої особи 
чи групи осіб (корпоративні інтереси). Дійсно, 
суб’єктивною ознакою таких злочинів є намір осо-
би розпорядитися викраденим як власним, на свій 
розсуд. Злочинець може використати викрадене як 
для задоволення індивідуальних потреб, так і для 
потреб іншої особи чи групи осіб. Головним тут 
є саме незаконний характер таких дій щодо роз-
порядження викраденим. Насильство є єдиним 
способом реалізації корисливих спрямувань при 
здійсненні цієї групи злочинів і являє собою акт 
поведінки, який характеризується однобічною де-
структивною інтеракцією, спрямованою на проти-
правне вилучення чужого майна.

Правовий зміст корисливих мотивів розкрива-
ється у роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду 
України, де корисливий мотив при умисних вбив-
ствах тлумачиться як «бажання одержати мате-
ріальні блага для себе або інших осіб (заволодіти 
грошима, коштовностями, цінними паперами, май-
ном), одержати чи зберегти певні майнові права, 
уникнути матеріальних витрат чи обов’язків (одер-
жати спадщину, позбавитися боргу, звільнитися 
від платежу тощо) або досягти іншої матеріаль-
ної вигоди» [10, с. 222−235.]. Звідси випливає, що 
предметна сутність корисливих мотивів злочинної 
поведінки знаходить свій вияв у незаконному до-
сягненні матеріальної вигоди. Зокрема, це отри-
мання матеріальних благ для себе та інших осіб. 

Загальновідомо, що засоби дії причинно обу-
мовлюються цілями, а способи виконання (певна 
послідовність рухів, прийомів, фізично-мускуль-
них зусиль злочинця) − об’єктивними умовами 
вчинення злочину [11, с. 33]. Зазначене дозво-
ляє говорити про насильство як цілеспрямовану 
форму поведінки, що операційно здійснюється у 
фізичному та психічному впливі на тілесну і пси-
хічну сферу потерпілого. Фізичне насильство пе-
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редбачає протиправний вплив на організм (тіло і 
внутрішні органи) іншої людини, вчинений проти 
її волі. Психічне насильство полягає в погрозі за-
стосувати фізичний вплив негайно або в майбут-
ньому [12, с. 3; 16].

Таке розуміння насильства цілком узгоджується 
з вимогами сучасного законодавства, яке відносить 
до насильницьких широке коло діянь, спрямованих 
на заподіяння людині смерті, а також різного шкоди 
здоров’ю. 

Таким чином, істотними ознаками корисливої 
насильницької злочинності слід визнати корисли-
вий мотив, насильницьке ціледосягнення, зв’язок 
між ними, реалізований через діяльність. Насиль-
ницький спосіб становить зовнішній вияв корисли-
вого мотиву в проекції на кінцевий результат дії. 
Цільова заданість та інструментальна своєрідність 
мотивації корисливих насильницьких злочинів дає 
підстави говорити про їх підвищену суспільну не-
безпечність.

Підсумовуючи вищевикладене, під корисливою 
насильницькою злочинністю слід розуміти: сукуп-
ність злочинів, спрямованих на заволодіння чужим 
майном, вчинених із корисливою метою, із засто-
суванням фізичного чи психічного насильства або 
з погрозою його застосування. Поняття корисливої 
насильницької злочинності є ідеалізованою модел-
лю реальних злочинних проявів. 

До підгрупи корисливих насильницьких вхо-
дять злочини, в яких реалізація корисливої цілі 
здійснюється не інакше ніж насильницьким спо-
собом (вбивства із корисливих мотивів і на замов-
лення, бандитизм, розбій, вимагання, поєднане із 
насильством, насильницький грабіж, насильниць-
ке заволодіння транспортними засобами у корис-
ливих цілях, незаконне позбавлення волі або ви-
крадання людини, а також особливо кваліфіковані 
різновиди розбою і насильницького вимагання 
предметів, на яких поширюється спеціальний пра-
вовий режим: зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин; наркотичних засобів, психотропних речо-
вин або їх аналогів; прекурсорів; обладнання для їх 
виготовлення та ін.). Дана категорія злочинів апрі-
орі становить підвищену суспільну небезпечність, 
оскільки заволодіння матеріальними благами здій-
снюється не інакше ніж через заподіяння шкоди фі-
зичному статусу, тілесній недоторканності особи. 
Насильницький вплив на потерпілого є необхід-
ною умовою реалізації корисливої мети посягання. 
Саме в цьому і полягає видова відмінність корисли-
вих насильницьких злочинних посягань від інших 
злочинів корисливого типу [13, с. 20].

Найчастіше у корисливих насильницьких зло-
чинців переважають такі потреби: в отриманні 
задоволень шляхом розваг (азартно-ігрових, сек-
суальних); емоційного насичення психофізіологіч-
них залежностей і шкідливих звичок, пов’язаних 
із надмірним уживанням спиртних напоїв, нарко-
тиків, одурманюючих речовин, або залежністю 
від них; статусні потреби володіння престижним 
майном (стильними речами і модними аксесуа-
рами); посісти більш високе місце у матеріальній 

стратифікації населення (володіння нерухомістю, 
престижними і дорогими марками автомобілів); 
домогтися визнання впливовості й авторитету се-
ред оточення (потреба влади). Перелічені потреби 
становлять підставу корисливої мотивації осіб, орі-
єнтованих щодо насильницьких засобів заволодін-
ня майном. 

Наслідки проявів корисливої насильницької 
злочинності завдають шкоди найважливішим сфе-
рам суспільного життя, пригнічують суспільну 
свідомість, негативно впливають на розбудову гро-
мадянського суспільства і правової демократичної 
держави. Утім зворотний вплив корисливої насиль-
ницької злочинності на суспільство, великі і малі 
соціальні групи населення, які змушені адаптува-
тися до функціонування даного явища соціальної 
дійсності, дотепер залишаються малодослідженим 
[13, с. 105].

Наслідками корисливих насильницьких зло-
чинних посягань є: фізична шкода (заподіяння 
смерті, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, 
середньої тяжкості тілесних ушкоджень, легких 
тілесних ушкоджень); моральна шкода (фізичні, 
душевні, психічні страждання). Соціальні наслідки 
досліджуваного явища за характером негативних 
системно-структурних змін, до яких вони призво-
дять, доцільно поділити на три великі блоки: соці-
ально-економічні, соціокультурні, соціально-пси-
хологічні [13, с. 114].

Соціально-економічні наслідки включають пря-
мі й непрямі матеріальні збитки від функціонуван-
ня злочинності загалом і корисливої насильницької 
зокрема. 

Соціокультурні наслідки корисливої насиль-
ницької злочинності: по-перше, це підривання 
культурно сформованої ієрархії соціальних ціннос-
тей, серед яких найвищі ранги посідають особа, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека, а також власність, матеріалізова-
на у праві власності на володіння, користування і 
розпорядження майном. По-друге, раціоналізація 
корисливого насильства в інформаційному про-
сторі українського суспільства як ефективного за-
собу покращення матеріального становища або 
досягнення поточної вигоди. По-третє, стрімке 
поширення субкультури корисливого насильства 
у молодіжному середовищі. По-четверте, пропагу-
вання представниками криміналітету ідеї вигіднос-
ті корисливого насильства серед маргіналізованих 
верств населення.

Соціально-психологічні наслідки це передусім 
негативні зміни суспільної свідомості, викликані 
страхом перед даною злочинністю.

Розглянуті соціально-економічні, соціокультур-
ні та соціально-психологічні наслідки корисливої 
насильницької злочинності безумовно не вичерпу-
ють проблеми негативних змін суспільного життя 
і суспільної свідомості, причинно пов’язаних із 
функціонуванням та відтворенням цього явища. 
Системна взаємозалежність соціальних структур, 
котрі зазнають негативного впливу від корисливої 
насильницької злочинності, залишає простір для 
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подальших досліджень у цьому напрямі [13, с. 118].
Попередньо здобуті знання про соціальне бут-

тя явища корисливої насильницької злочинності, 
його прояви, структуру, закономірності існування, 
розвитку і детермінації, особу злочинця підпо-
рядковані кінцевій дослідницькій меті − розробці 
комплексу заходів запобігання. Запобігання корис-
ливій насильницькій злочинності є структурним 
елементом діяльності у сфері протидії злочинності 
взагалі. 

Запобігання корисливій насильницькій злочин-
ності – це діяльність по забезпеченню безпеки від 
корисливої насильницької злочинності, відвернення 
загрози її проявів шляхом обмеження дії детермі-
нант, превентивного впливу на осіб групи криміно-
генного ризику та захисту потенційних потерпілих. 
За функціональним призначенням вирізняють два 
основоположні різновиди запобіжної діяльності: 
загальносоціальна, спрямована на розвиток анти-
криміногенних чинників суспільного життя і спе-
ціально-кримінологічна, спрямована на руйнацію 
детермінаційних зв’язків формування корисливої 
спрямованості насильницького прояву, недопущен-
ня її мотиваційного розгортання та діяльнісної реа-
лізації. Забезпечення гарантій особистої та майнової 
безпеки здійснюється як супутній результат дієвого 
загальносоціального та спеціально-кримінологічно-
го запобігання, а також засобами спеціально органі-
зованих заходів захисту[13, с. 290].

Найбільш узагальнений погляд на надбання те-
орії і практики протидії злочинності дозволяє ви-
ділити щонайменше три концепції протистояння 
держави і суспільства злочинності: 

1) концепція правоохорони − дія кримінально-
правового законодавства та забезпечення його сис-
темою правоохоронних органів; 

2) концепція превенції − запобігання виникнен-
ню та перешкоджання дії злочинності, недопущен-
ня формування й реалізації кримінальної мотивації 
на різних стадіях злочинної поведінки; 

3) концепція реагування на злочинні прояви 
шляхом кримінального переслідування винних та 
встановлення контролю. 

Досліджуючи дане питання, слід звернути 
увагу на те, що сьогодні досить актуальною за-
лишається проблема самокритичного визнання 
органами державної влади складного становища 
молоді в Україні [14], що свідчить не на користь 
ефективності діяльності державних і громадських 
інституцій. Подолати відчуження молоді від дер-
жави і суспільства можна за рахунок переходу від 
політики намірів до політики дій, своєчасного ви-
явлення і вирішення нагальних проблем соціальної 
адаптації молодого покоління до нових, ринкових 
умов суспільного життя. Для цього пропонуються 
такі шляхи реалізації напряму загальносоціального 
запобігання корисливій насильницькій злочиннос-
ті: а)правовий та соціальний захист з метою забез-
печення необхідних стартових можливостей для 
повноцінного соціального становлення і розвитку; 

б)гарантування доступної для усіх освіти, профе-
сійної підготовки і перепідготовки; в) забезпечення 
зайнятості молоді, підвищення рівня життя, спри-
яння у вирішенні житлової проблеми; г) просвіт-
ницько-виховна робота з оволодіння культурними 
і духовними цінностями, формування гуманістич-
ного світогляду і правосвідомості; д) пропаганда та 
утвердження здорового способу життя, відновлен-
ня інфраструктури, організація відпочинку і зміс-
товного дозвілля. Діяльність органів державної 
влади і громадськості по кожному із перелічених 
піднапрямів спрямовується на подолання протиріч 
і прорахунків рішень у суспільно-політичній, со-
ціально-економічній, соціокультурній, морально-
психологічній, організаційно-управлінській, по-
бутово-дозвільній, спортивно-оздоровчих сферах 
суспільно життя, що сприяють запобіганню корис-
ливої насильницької злочинності.

висновок. Таким чином, підсумовуючи все 
вище сказане, слід зазначити, що саме корисливі 
мотиви залишаються найбільш розповсюдженими 
при вчиненні більшості злочинів. Одним з найне-
безпечніших кримінальних проявів сучасної зло-
чинності є корисливо-насильницька діяльність. 
Корисливий мотив – це прагнення задовольнити 
індивідуальну життєву потребу винного або ін-
шої особи (групи осіб) шляхом завідомо проти-
правного, передбаченого кримінальним законом, 
заволодіння чужим майном чи чужими майнови-
ми правами, або шляхом звільнення від майнових 
зобов’язань та зменшення витрат. Дане поняття 
більш детальніше розкриває основні ознаки та со-
ціальну сутність корисливих мотивів злочинів та за 
умов подальшого дослідження буде сприяти про-
никненню в природу злочинності в цілому. Корис-
ливо-насильницькі злочини вважаються «ядром» 
загальнокримінальної злочинності, такими, що іс-
нуватимуть завжди, при будь-якому суспільно-по-
літичному устрої. Вчасне припинення і успішне 
розслідування злочинів названої категорії викликає 
значні труднощі. Про це свідчить і порівняно неви-
сокий рівень їх розкриття і те, що деякі з них вчи-
няються протягом тривалого часу.

Запобігання корисливій насильницькій злочин-
ності та систему заходів забезпечення цієї діяльнос-
ті слід розглядати як складову державної політики 
протидії злочинності, суспільним призначенням 
якої є захист інтересів держави, суспільства і гро-
мадян від корисливих насильницьких посягань. 
Стратегічними напрямками реалізації державної 
політики у сфері запобігання корисливій насиль-
ницькій злочинності та її проявам є: 1) покращен-
ня адаптованості молоді до суспільних трансфор-
мацій ринкового типу; 2)запобігання втягненню у 
протиправну діяльність криміногенним мікросе-
редовищем; 3) упередження формування та зміна 
корисливої спрямованості насильницького прояву; 
4) відвернення і припинення замислених, підготов-
люваних і вчинюваних корисливих насильницьких 
злочинних посягань.
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Актуальність теми та постановка проблеми 
дослідження. Визначення поняття кримінальної 
відповідальності адекватно до його соціально-пра-
вового змісту і призначення має, без сумніву, важ-
ливе значення, як для науки кримінального права, 
так і для вдосконалення кримінального законодав-
ства України та практики його застосування.

Дослідження проблем кримінальної відповідаль-
ності, зокрема, питань дискусій вчених-правознавців 
стосовно визначення змісту поняття, що ж є саме кри-
мінальна відповідальність, про який вид юридичної 
відповідальності, як заходу реагування держави на 
вчинені злочини, – йде мова в кримінальному кодексі 
України 2001 р. (далі – КК України), – передбачають 
їх наукове вирішення [9, с. 83-85]. 

Як відомо, поняття «кримінальна відповідальність» 
є одним з основоположних як у науці кримінального 
права, так і в кримінальному законі; категорія «кри-
мінальна відповідальність» є однією із центральних в 
чинному КК України поряд з категоріями «злочин» та 
«покарання». Чинний КК України нерідко звертається 
до поняття «кримінальна відповідальність», при цьому 
ніде не визначаючи його сутності як юридичної катего-
рії правових відносин, хоча у статтях та назвах статей 
тільки Загальної частини КК України воно вживається 
106 разів. Аналогічна ситуація мала місце і в КК Укра-
їни 1960р. тощо [6, с. 29].

Не вироблено досі визначення загальноприйня-
того поняття кримінальної відповідальності і в на-
уці кримінального права.

Проблемі кримінальної відповідальності в тео-
рії кримінального права приділялась значна увага 
ще за часів дії попередніх кримінальних кодексів. 
Не зважаючи на це, дискусія стосовно самого по-
няття кримінальної відповідальності ще не завер-
шена і є доволі актуальною на сьогодення.

Стан дослідження. Відповідний стан неузго-
дженості певним чином обумовлений відсутністю 
єдиної позиції щодо даної проблеми в науці кри-
мінального права. Проблема дискусійності щодо 
визначення сутності поняття та змісту кримі-
нальної відповідальності стала предметом дослі-
дження багатьох як зарубіжних, так і вітчизняних 
вчених-юристів і відобразилась у їх працях: Л.В. 
Багрій-Шахматова, М.П. Карпушина, В.I. Кур-
ляндського, ю.М. Ткачевського, О.В. Наумова, 
М.А. Огурцова, С.Н. Братуся, ю.А. Денисова, 
К.Ф. Тихонова, В.I. Осадчого, Т.А. Гончара, I.M. 
Даньшина, В.Г. Смирнова, П.С. Дагеля, А.I. Сан-
талова, Н.А. Стручкова, ю.В. Бауліна, П.С. Мати-
шевського, М.І. Хавронюка, С.Д. Шапченка, А.А. 
Пінаєва, Н.В. Чернишової, Я.М. Брайніна, Н.С. 
Лейкіної та інших.

Однозначним є лише те, що кримінальна відпо-
відальність є різновидом юридичної та соціальної 
відповідальності і реалізується не тільки в формі 
покарання. В іншому – погляди науковців суттєво 
різняться. Відсутність відповідного легального ви-
значення породжує нескінченні наукові дискусії з 
питання про суть, ознаки і межі такої наскрізної і 
фундаментальної категорії, як кримінальна відпо-
відальність, що «пронизує» майже всі інститути 
Загальної та Особливої частин і лежить у їх під-
ґрунті [15, с. 7]. Саме тому, метою даної статті є 
з’ясування змісту й обсягу даної категорії під пра-
вовим кутом зору, на доктринальному рівні й з по-
зицій різних вчених правознавців.

виклад основного матеріалу. Поняття «кри-
мінальна відповідальність» загалом з’явилось у ві-
тчизняному кримінальному праві у 50-х роках ХХ 
ст., а в кримінальних законах більшості держав сві-
ту його взагалі немає [18, с. 430].
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В юридичній літературі неодноразово робились 
спроби класифікувати концепції кримінальної від-
повідальності. Однак і в цьому випадку відсутня 
єдність поглядів. Залежно від ступеня деталізації 
науковцями виділяється три, іншими чотири, п’ять 
і навіть шість основних теорій кримінальної відпо-
відальності. Окрім цього, в працях окремих вчених 
прослідковується намагання сумістити елементи 
кількох з них. 

В опублікованій після прийняття КК України 
юридичній літературі українськими вченими кри-
мінальна відповідальність трактується також по 
різному. Основні визначення кримінальної відпові-
дальності є достатньо відомими і їх можна, певним 
чином, об’єднати у наступні групи:

Перша група включає концепції: «відповідаль-
ність – санкція», прибічники яких твердять, що 
кримінальна відповідальність – це «реальне засто-
сування кримінально-правової норми», «застосу-
вання і реалізація санкції» [2, с. 79].

Так, ю.В. Баулін, здійснивши глибокий аналіз 
положень Конституції, чинного кримінально-пра-
вового законодавства та наукових поглядів укра-
їнських, білоруських, російських вчених-криміна-
лістів, які досліджували проблеми кримінальної 
відповідальності, віддає перевагу концепції «кри-
мінальна відповідальність – перетерпіння особою 
заходів примусу», дійшовши висновку, що «кри-
мінальна відповідальність – це передбачені КК 
України вид та міра обмежень прав і свобод зло-
чинця, що індивідуалізуються судом та здійсню-
ються спеціальними органами виконавчої влади» 
[7, с. 108-109].

С.Д. Шапченко схиляється до позиції, що най-
більш вдалим є трактування кримінальної відпо-
відальності як реального покладання на особу яка 
вчинила злочин, передбачених кримінальним зако-
ном і конкретизованих вироком суду заходів дер-
жавного осуду і примусу. єдине уточнення, якого 
потребує таке визначення, на його думку, в окре-
мих випадках кримінальна відповідальність може 
зводитися лише до державного осуду особи, яка 
вчинила злочин [10, с. 359].

Друга, чи не найпоширеніша, група концеп-
цій – це концепції «відповідальність – обов’язок», 
прибічники яких розглядають кримінальну відпо-
відальність як певний обов’язок особи, котра вчи-
нила злочин перед державою.

Відповідно до цієї позиції, кримінальна відпо-
відальність являє собою, зокрема, врегульований 
нормами права обов’язок особи, що вчинила зло-
чин, підлягати певним заходам негативного впливу, 
перетерплювати передбачені законом обмеження. 
Такої думки дотримувався, зокрема, Я.М. Брай-
нін, який зазначав: «Кримінальна відповідаль-
ність... являє собою заснований на нормах права 
обов’язок особи, яка вчинила злочин, підлягати дії 
кримінального закону за наявності в діях винного 
передбаченого цим законом складу злочину». По-
зиція щодо того, що кримінальна відповідальність 
являє собою обов’язок особи, яка вчинила злочин, 
«підлягати мірам кримінально-правового впливу», 

«перетерплювати позбавлення особистого чи май-
нового характеру, покарання» тощо, певним чином 
відображена і в роботах Н.С. Лейкіної, М.П. Кар-
пушина, В.I. Курляндського та ін. [12; 3, с. 21].

Прихильниками цієї позиції є і багато сучасних 
українських дослідників. 

Зокрема, П.С. Матишевський, підтримую-
чи концепцію «кримінальна відповідальність – 
обов’язок», визначає її поняття як законно обгрун-
тований обов’язок особи, як правовий обов’язок 
особи, яка вчинила злочин, зазнати заходів дер-
жавного впливу (підкоритися) та бути покараною 
[13]. Дану концепцію підтримує також А.А. Піна-
єв, визначаючи кримінальну відповідальність як 
обов’язок особи, що вчинила злочин, відповідати 
перед державою і перетерпіти визначені обмежен-
ня особистого чи майнового характеру, пов’язані з 
призначенням їй покарання [16, с. 22]. В.I. Осад-
чий визначає кримінальну відповідальність як 
«обов’язок особи, покладений на неї криміналь-
ним законом, не вчиняти злочинів». Т.А. Гончар 
зауважує, що кримінальна відповідальність – це 
обов’язок особи, яка вчинила злочин, перетерпіти 
певні позбавлення особистого чи майнового харак-
теру за вчинення злочину [14]. 

Приєднується до цієї позиції і I.M. Даньшин, 
який визначає кримінальну відповідальність як 
правовий інститут, основним змістом якого є при-
мусове покладення на особу обов’язку перетерпіти 
державний осуд ним вчиненого та публічне засу-
дження його особи, а також понести у разі при-
значення передбаченого законом покарання, що 
полягає у позбавленнях особистого чи майнового 
характеру [11, с. 150-151].

Третя група – це концепції «відповідальність 
– правовідносини», прихильники яких змістом 
кримінальної відповідальності вважають врегу-
льовані нормами кримінального права суспільні 
відносини (кримінальні правовідносини). Такий 
підхід до визначення суті кримінальної відпові-
дальності полягає в тому, що вона визначається 
через правовий статус, правове становище особи, 
яка вчинила злочин; вона ідентифікується з кри-
мінальним правовідношенням чи визначається 
через сукупність реалізації кримінально-право-
вих, процесуальних і виконавчих правовідносин. 
Зокрема, В.Г. Смирнов, П.С. Дагель, А.I. Санта-
лов, Н.А. Стручков ототожнюють кримінальну 
відповідальність і кримінальне правовідношення. 
Подібну думку з приводу сутності криминальної 
відповідальності висловлювала і С.Г. Келіна, за-
значаючи, що кримінальна відповідальність є 
частиною кримінально-правових відносин, вини-
кає разом з правовідношенням, є елементом його 
змісту і втілюється у тому, що особа, яка вчинила 
злочин, фактично зазнає певних позбавлень, при 
тому, що ці позбавлення застосовуютъея органами 
держави і від імені держави в рамках криміналь-
но-правового відношення [4, с. 31].

Так, Л.В. Багрій-Шахматов схиляється до по-
зиції поєднання елементів концепцій «кримінальна 
відповідальність – правовідносини» та «криміналь-
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на відповідальність – обов’язок» стверджуючи, що 
кримінальна відповідальність являє собою право-
відносини, суть яких полягає у взаємних правах і 
обов’язках сторін і передусім, заснованому на зако-
ні обов’язку особи, яка вчинила злочин, відповіда-
ти перед державою за свої діяння у встановленому 
нормами кримінально-процесуального і кримі-
нально-виконавчого права порядку [1].

Четверта група – це концепції «відповідаль-
ність – засудження», зміст яких вперше сформу-
лювано К.Ф. Тихоновим. На його думку, сутність 
кримінальної відповідальності, її основна, визна-
чальна риса полягає у тому, що держава засуджує 
(здійснює осуд) особу, яка вчинила злочин3. Кри-
мінальну відповідальність як засудження особи в 
обвинувальному вироку від імені держави за вчи-
нений злочин (з призначенням покарання чи без 
нього) визначали також А.I. Бойцов, А.Н. Тарба-
гаев, В.С. Прохоров, I.С. Ной та інші [17, с. 235]. 
В.М. Хомич, зокрема, також поділяв цей підхід до 
визначення поняття кримінальної відповідальнос-
ті. На його думку, криминальна відповідальність 
є стан засудження особи у зв’язку із вчиненням 
злочину, що обумовлює необхідність і, головне, 
правову можливість примусового впливу на засу-
дженого з метою його ресоціалізації [19, с. 34-35].

М.І. Хавронюк віддає перевагу концепції «кри-
мінальна відповідальність – осуд», і визначає по-
няття кримінальної відповідальності як особливо-
го правового інституту, як один із видів юридичної 
відповідальності публічно-правового характеру 
(поряд з адміністративною, дисциплінарною, ци-
вільною тощо), у межах якого здійснюється офіцій-
на оцінка поведінки особи як злочинної і що являє 
собою специфічні правовідносини між державою 
та правопорушником [18, с. 431-432].

Н.В. Чернишова підтримує концепцію «кримі-
нальна відповідальність – покарання», трактуючи 
кримінальну відповідальність як відповідальність 
за суспільно небезпечне, винне, передбачене КК 
України діяння, вчинене суб’єктом злочину, до 
якого за це застосовується покарання, що визна-
чається судом в обвинувальному вироку і, відбу-
ваючи це покарання, винний зазнає відповідних 
обмежень [5, с. 125].

Дослідження цієї проблеми пропонують більш 
узагальнені визначення кримінальної відпові-
дальності, такі, що інтегрують декілька підходів 
до визначення кримінальної відповідальності. 
Так, ю.М. Ткачевський визначає кримінальну від-
повідальність як «правовий наслідок, результат 
застосування норм кримінального права до особи, 
котра вчинила злочин, що втілюється в осуді від 
імені держави винної особи за вчинення злочину. 
За своїм характером криминальна відповідаль-
ність становить державний примус, поєднаний із 
визнанням поведінки винної особи неправомір-
ною» [8, с. 57-59].

Певним чином свою позицію уточнила i С.Г. 
Келіна, підкресливши: «кримінальна відповідаль-
ність – це реакція держави на вчинення злочину, 
що виражається в осуді злочинної поведінки особи 
державою, та примусове обмеження прав винної 
особи, засудженої в межах кримінального право-
відношення» [4].

висновки. З огляду на вище наведені ви-
значення, слід відзначити, що в переважній 
більшості всі вони слугують підкресленням 
основних рис кримінальної відповідальності. 
Концептуальні підходи науковців грунтується 
на розподілі їх точок зору, на диференціації по-
глядів і позицій на відповідні групи щодо трак-
тування кримінально-правової відповідальності. 
Таким чином, доктринальні її визначення і роз-
криття змісту суттєво різняться. Безумовно, всі 
викладені твердження містять низку достовір-
них, належним чином обгрунтованих положень. 
Проте, при визначенні поняття кримінальної 
відповідальності вчені виходять дещо з різних 
методологічних позицій, розглядаючи одне і те 
ж юридичне явище під різним кутом зору: одні 
визначають загальні риси кримінальної відпо-
відальності, інші – її більш деталізують. Саме 
в цьому, на нашу думку, і зосереджуються пере-
шкоди не сприйняття розуміння сутності поняття 
кримінальної відповідальності як одного з осно-
вних інститутів кримінального права, а відпо-
відно і не сприяння закріпленню його як єдиної 
легальної дефініції й не сприяння ефективності 
застосування кримінального закону.
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Розділ 8
КРиМінальниЙ пРоЦес Та КРиМіналісТиКа; 

судова еКспеРТиза; 
опеРаТивно-РозШуКова діяльнісТь

даніель А. в.,
здобувач кафедри криміналістики та судової медицини,

Національна академія внутрішніх справ
 

вЗАЄМодія прАвоохоронних оргАнів 
і предСтАвників електронних ЗМі: теорія і прАктикА

Статтю присвячено дослідженню взаємодії слідчих з представниками електронних ЗМІ. Піддаються аналізу відноси-
ни, що виникають між ними, аналізується існуюча практика взаємодії.

Ключові слова: Інтернет, електронні засоби масової інформації, ЗМІ, слідчий, взаємодія, законодавча база, громад-
ська думка, розшукова діяльність.

Статья посвящена исследованию взаимодействия следователей с представителями электронных СМИ. Подверга-
ются анализу возникающие между ними отношения, анализируется существующая практика взаимодействия. 

Ключевые слова: Интернет, электронные средства массовой информации, СМИ, следователь, взаимодействие, 
законодательная база, общественное мнение, розыскная деятельность.

The article is devoted to studying the interaction between investigators and the representatives of the e-media. Also analy-
ses the interaction between them and their cooperation. 

Key words: Internet, e-media, mass-media, investigator, interaction, legislative basis, public opinion, search activity.

Робота правоохоронних органів із розкриття та 
розслідування злочинів на початку XXI століття 
набуває особливої актуальності, до неї висувають-
ся нові вимоги, що потребують нетрадиційних під-
ходів. Серед них – вміння фахівців права (слідчих, 
прокурорів, адвокатів) працювати зі ЗМІ, які віді-
грають важливу роль у новій для правоохоронних 
органів сфері діяльності – інформаційній, від якої 
в подальшому все більше залежатиме ефективність 
протидії сучасній злочинності [1, с. 145].

У процесі становлення інформаційного сус-
пільства на перший план вийшли інформація та 
технології. Синтез цих двох явищ чи не найкра-
ще реалізовується у глобальній світовій мережі 
інтернет, яка поєднала всі ознаки масово-кому-
нікаційного процесу та піднесла на новий рівень 
засоби масової інформації, завдяки чому сфор-
мувались і функціонують нові види медіа, серед-
овищем існування яких стали мережеві структу-
ри [2, с. 36].

Коли заходить про засоби масової інформації, 
то аксіоматично означеними є преса, радіо, те-
лебачення, інформаційні агенції, щодо яких ког-
нітивний апарат є сформованим, дослідженим і 
не викликає суттєвих дискусій. Натомість новий 
комунікаційний засіб – інтернет, незважаючи на 
його загальнодоступність та всесвітнє поширен-
ня, залишається інноваційною темою наукового 
дискурсу [2, с. 38].

На нашу думку, інтернет – це не засіб масо-
вої інформації, хоч він і має всі властивості ЗМК: 
мережа об’єднує пошту, телефон, телеграф; такі 
засоби спілкування, як чат, форум, телеконферен-
цію, соціальні мережі, блогосферу, та, безумовно, 
всі медійні складники: текст і фото від друкованих 
ЗМІ, звук від радіо, рухому картинку від телеба-
чення; інтернет-видання, крім того, мають багато 
спільного з інформаційними агентствами.

Як наголошує І. В. Жилінкова, виникнувши як 
суто технічний засіб передачі інформації, Інтер-
нет перетворився на соціальне явище, що звертає 
на себе увагу фахівців різних наук, в тому числі й 
юриспруденції [3, с. 124].

Говорячи про основні напрями повсякденної 
взаємодії органів міліції та населення вітчизняний 
дослідник С. Г. Братель відносить інтерактивне 
спілкування з населенням завдяки мережі Інтер-
нет. Мається на увазі впровадження на сайті МВС 
України Інтернет-приймалень. Це новий напрямок 
взаємодії органів внутрішніх справ із громадськіс-
тю. Донині пересічному громадянину доводилося 
звертатись до органів внутрішніх справ тільки че-
рез письмову або усну заяву. Сьогодні інтернет-
можливості відкривають широкий спектр дій для 
громадян. Крім відомостей про керівництво МВС, 
вказівок про дні особистого приймання громадян, 
тут можна знайти контактні телефони, інформацію 
про публічні виступи уповноважених на те осіб, 
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«телефони довіри», приймання скарг і пропозицій 
[4, с. 116-118].

На запит автора до МВС України про надання 
інформації щодо взаємодії МВС із представниками 
ЗМІ за 2012 рік повідомлено, що на веб-сайті МВС 
України розміщено 13157 інформаційних повідо-
млень, статей, нарисів, актуальних коментарів та 
інших матеріалів про діяльність органів внутріш-
ніх справ. На веб-сайтах ГУМВС, УМВС розміще-
но 31569 матеріалів про роботу органів внутрішніх 
справ, з яких 3072 – виступи керівництва обласних 
управлінь. 

У 2012 році Управлінням зв’язків із громад-
ськістю МВС України забезпечувалося щоденне 
надання засобам масової інформації повідомлень 
та аналітичних матеріалів про оперативну обста-
новку в державі, розкриття найбільш тяжких та 
резонансних злочинів, вилучення зброї, вибухівки, 
наркотичних речовин, стан безпеки дорожнього 
руху, викриття зловживань у сфері земельних від-
носин, викриття посадових злочинів тощо. 

З метою забезпечення безперешкодної діяль-
ності засобів масової інформації, доступу журна-
лістів до інформації щодо діяльності ОВС Управ-
лінням організовано та проведено 31 брифінг та 
прес-конференцій за участю керівництва Мініс-
терства. Відділами зв’язків із громадськістю в 
областях організовано та проведено 957 значених 
заходів. 

За 2012 рік у центральних ЗМІ вийшло 307 
інтерв’ю та коментарів керівництва МВС України. 
У центральних та обласних ЗМІ – 31184 виступів 
керівництва ГУ-УМВС України в областях (9691 
– у центральних, 21493 – обласних ЗМІ). Загалом 
упродовж звітного періоду в центральних ЗМІ ви-
йшло 29558 матеріалів про результати роботи ор-
ганів внутрішніх справ (на каналах телебачення 
– 12649, на сторінках друкованих видань – 7985, в 
інтернет-виданнях – 5324). Підрозділами зв’язків 
з громадськістю в областях організовано висвіт-
лення в засобах масової інформації 371 прямої 
телефонної лінії за участю керівництва ГУМВС, 
УМВС України.

В УЗГ МВС України упродовж 2012 року опра-
цьовано понад 1200 письмових запитів від пред-
ставників ЗМІ за якими організовано надання 
близько 500 інтерв’ю та коментарів і надано 700 
письмових відповідей. Ще на понад 900 запитів на-
дані відповіді і роз’яснення у телефонному режимі. 

Проблема правового регулювання взаємодії 
державних органів, зокрема правоохоронних, зі 
ЗМІ є однією з найбільш вагомих і складних у ві-
тчизняній правовій науці. На необхідності право-
вої регламентації найважливіших питань управ-
лінської діяльності, включаючи й такий її аспект, 
як взаємодія, наголошують майже всі дослідники 
зазначеної проблеми [5, с. 117].

Науковці розглянули особливості партнерства 
міліції та населення, обміну інформацією з обме-
женим доступом між органами внутрішніх справ 
і засобами масової інформації, співробітництва 
міліції та мас-медіа, формування останніми гро-

мадської думки про діяльність органів внутрішніх 
справ, участі засобів масової інформації у профі-
лактиці правопорушень, громадського контролю 
за діяльністю міліції тощо. Проте поза їх увагою 
залишилися, зокрема, питання правового регулю-
вання співпраці зазначених інституцій, усунення 
прогалин, що існують у законодавстві відповідно-
го напряму.

Вітчизняний дослідник С.Л. Недов виділити 
такі особливості правового регулювання взаємо-
дії органів внутрішніх справ із засобами масової 
інформації: 1) це різновид соціально-державного 
регулювання, що має цілеспрямований, організова-
ний, результативний характер; 2) його предметом 
є документована або публічно оголошувана інфор-
мація про події та явища, які прямо чи опосеред-
ковано пов’язані з діяльністю органів внутрішніх 
справ; 3) об’єктом його є спільна діяльність ОВС 
і ЗМІ щодо оприлюднення інформації про події 
та процеси, які відбуваються в органах і підроз-
ділах МВС України; 4) визначає загальні правові 
основи одержання, використання, поширення та 
зберігання інформації про діяльність органів та 
підрозділів ОВС; 5) за його допомогою відносини 
між суб’єктами взаємодії, зокрема ОВС і ЗМІ, на-
бувають правової форми; 6) визначає компетенцію 
та відповідальність ОВС і ЗМІ, закріплює форми 
та методи їх спільної діяльності; 7) здійснюється за 
допомогою норм права й актів реалізації права; 8) 
його метою є формування громадської думки про 
систему МВС України загалом та її працівників зо-
крема [5, с. 118].

А.В. Лебедєва робить принциповий поділ форм 
взаємодії органів внутрішніх справ із ЗМІ на такі: со-
ціальне партнерство та соціальний альянс [6, с. 189].

Соціальне партнерство визначає взаємодію ор-
ганів внутрішніх справ із засобами масової інфор-
мації у формі соціального партнерства як взаємо-
корисну діяльність двох суб’єктів, за якої на основі 
сумісних дій проявляється можливість подолання 
соціальних проблем (безпритульності, наркоманії, 
корупції, злочинності, забруднення навколишнього 
середовища). Прикладом такої форми взаємодії є 
створення МВС України спільно з громадськістю 
програм боротьби зі злочинністю, програм підви-
щення іміджу міліції тощо.

Отже, основою соціального партнерства є: 
– заінтересованість кожного із взаємодіючих 

суб’єктів у пошуку способів зниження гостроти со-
ціально-правових проблем; 

– об’єднання зусиль та можливостей кожної зі 
сторін у подоланні 

важливих проблем, вирішення яких окремо 
одна від одної не є ефективним; 

– конструктивна співпраця між сторонами у 
врегулюванні спірних питань; 

– прагнення до пошуку реалістичних варіантів 
виходу з проблемних ситуацій, а не до імітації та-
кого пошуку; 

– децентралізація прийняття рішень у сфері со-
ціально значущих проблем, введення практики сус-
пільних консультацій [7, с. 120].
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 Взаємодія у формі соціального альянсу – це 
така форма взаємодії, що являє собою корот-
кострокове об’єднання зусиль і ресурсів обох 
суб’єктів взаємодії для досягнення конкретної 
мети [6, с. 190].

На думку К.В. Калюги, ЗМІ допомагають пра-
вопорушникові, адже він стає обізнаним про те, як 
діятимуть правоохоронні органи під час розкриття 
злочинів, якими є тактико-технічні характеристики 
сучасної криміналістичної техніки, прийоми та ме-
тоди роботи працівників карного розшуку, слідчих, 
криміналістів [8, с. 157].

На думку О.О. Горішного, протидія злочинності 
є цілеспрямованим впливом на криміногенні фак-
тори з метою їхнього усунення, послаблення або 
нейтралізації. Мета і завдання протидії злочиннос-
ті досягаються шляхом забезпечення комплексного 
впливу на причини та умови вчинення злочинів і на 
всі форми прояву злочинності з метою запобігання 
її самодетермінації [9, с. 189].

висновки. Не звертати увагу на посилення 
впливу інформаційних чинників практично на всі 
сфери життя суспільства – вже неможливо. У сис-
темі правоохоронних органів України, взаємодіють 
зі ЗМІ, слідчі самі, разом з журналістами або че-
рез них звертаються до населення за допомогою 
в діяльності по розкриттю злочинів, розшуку зло-
чинців та свідків, крадених предметів і слідів пра-
вопорушень, усунення обставин, що сприяють вчи-
ненню злочинів. 

Проблеми взаємодії з представниками ЗМІ 
органів розслідування, особливо, в останні роки, 
коли окрім державних, функціонують і інші ЗМІ, 
вивчалися, проте досвід використання слідчими 
можливостей електронних ЗМІ практично ні; з цієї 
причини до розкриття та профілактики правопо-
рушень останні залучалися мало. Перед слідчими 
стоїть завдання вчитися взаємодіяти з журналіста-
ми, використовуючи їх можливості у вирішенні за-
вдань по розкриттю кримінальних правопорушень.
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ріШення ЄвропеЙСького Суду З прАв лЮдини
як джерело криМАнільного проЦеСуАльного прАвА укрАЇни

У статті досліджено проблеми визнання рішень Європейського суду з прав людини як джерела кримінального про-
цесуального права України, проаналізовано правову природу відповідних рішень, вивчено їх роль у механізмі криміналь-
ного процесуального регулювання та визначено напрями його удосконалення.

Ключові слова: кримінальний процес, Європейський суд з прав людини, права людини, джерело права.

В статье исследованы проблемы признания решений Европейского суда по правам человека как источника уголов-
ного процессуального права Украины, проанализирована правовая природа соответствующих решений, изучено их роль 
в механизме уголовного процессуального регулирования и определены направления его усовершенствования.

Ключевые слова: уголовный процесс, Европейский суд по правам человека, права человека, источник права.

In this article the problem of the recognition of judgments of the European Court of Human Rights as a source of crimi-
nal procedure law. Legal nature of European Court of Human Rights judgments is studied. New vectors of its improvement 
are defined.

Key words: criminal procedure, European Court of Human Rights, human rights, power of law.

Актуальність статті. Україна належить до 
романо-германської правової сім’ї характерною 
ознакою якої є нормативно-правовий акт як осно-
вне джерело права. Проте, на сьогодні відбувається 
взаємопроникнення категорій та явищ різних пра-
вових сімей та правових систем наслідком чого, зо-
крема, є закріплення судового прецеденту як дже-
рела права в країнах континентального права. 

Приєднання України в 1997 році до Конвенції 
про захист прав людини і основоположних сво-
бод 1950 року (надалі – Конвенція), а також при-
йняття Закону України «Про виконання рішень 
та застосування практики європейського суду з 
прав людини» від 23 лютого 2006 року свідчить 
про офіційне визнання судового прецеденту (рі-
шення європейського суду з прав людини у кон-
кретній справі) джерелом права в Україні.

Реформа вітчизняного кримінального судо-
чинства також була спрямована на розвиток ви-
щеназваного. Так, відповідно до ч. 5 ст. 9 Кримі-
нального процесуального кодексу України (надалі 
– КПК України) кримінальне процесуальне зако-
нодавство України застосовується з урахуванням 
практики європейського суду з прав людини (на-
далі – Суд).

постановка проблеми. Попри те, що на за-
конодавчому рівні рішення Суду визнаються дже-
релом права, на рівні доктрини простежуються 
розбіжності щодо розуміння правової природи 
відповідних рішень. Доктринальні уявлення, що 
склалися у вітчизняній науці про застосування 
конвенційних стандартів у національній право-
вій системі, сформувалися в основному на ґрунті 
суто позитивістського праворозуміння, тому на-
явні протиріччя, пов’язані з абстрактністю норм 
Конвенції, що вимагає постійного тлумачення 
відповідних норм, у першу чергу через рішення 
Суду, які впливають на правозастосовну діяль-

ність суб’єктів публічної влади. Тому, виникає 
потреба проаналізувати наявні теоретичні під-
ходи з порушеної проблематики та визначити на-
укове обґрунтування законодавчих положень.

Стан вивчення. Дослідження місця рішень 
Суду в системі джерел кримінального процесу-
ального права та положень Конвенції здійснюва-
лося в наукових працях таких дослідників, як А. 
Бурков, В. Буткевич, Д. Гом’єн, О. Дев’ятова, О. 
Дроздов, Т. Дудаш, ю. Зайцев, О. Капліна, О. Ко-
лісник, В. Кононенко, О. Константий, В. Лутков-
ська, Д. Макбрайд, В. Маляренко, В. Манукян, Д. 
Мердок, В. Паліюк, О. Пасенюк, І. Петрухін, ю. 
Попов, Б. Пошва, П. Рабинович, В. Сліпченко, О. 
Толочко, В. Туманов, С. Шевчук та інші. 

Метою статті є дослідження правової приро-
ди рішень Суду, а також вивчення доктринальних 
підходів стосовно можливостей застосовування 
рішень Суду як джерела кримінального процесу.

виклад основного матеріалу. Відповідно до 
ч. 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуаль-
не законодавство України складається з відповід-
них положень Конституції України, міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, цього Кодексу та ін-
ших законів. Таким чином, чинний кримінальний 
процесуальний закон прямо не відносить судовий 
прецедент до джерел кримінального процесуаль-
ного права. 

Статтею 17 Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики європейського 
суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року пе-
редбачено обов’язок суду застосовувати при роз-
гляді справ Конвенцію та практику Суду як дже-
рело права.

Новий кримінальний процесуальний закон 
значно розширив межі застосування рішень Суду, 
оскільки відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кри-
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мінальне процесуальне законодавство України за-
стосовується з урахуванням практики Суду. Отже, 
судовий прецедент підлягає застосування не лише 
судами, але й іншими суб’єктами, які реалізують 
норми кримінального процесуального права.

Також, ч. 2 ст. 8 КПК України передбачає, що 
принцип верховенства права у кримінальному 
провадженні застосовується з урахуванням прак-
тики Суду. 

В науковій літературі зазначається, що пра-
вова природа рішень Суду обумовлена певними 
факторами: 1) правові позиції, що містяться в 
них, мають нормативний характер; 2) у рішен-
нях дається тлумачення Конвенції та протоколів 
до неї; 3) самі рішення мають правозастосовний 
характер, оскільки в них містяться рішення з кон-
кретної справи [1, с. 19].

Аналіз доктринальних джерел свідчить про 
те, що в науці відсутній єдиний підхід щодо місця 
рішень Суду.

Так Б. Пошва вважає, що на рівні законів 
України не передбачено обов’язку судді, а не його 
права, при розгляді справ застосовувати Конвен-
цію та практику Cуду, зокрема, в рішеннях щодо 
України [2, с. 21]. На думку ю. Попова, положен-
ня ст. 17 Закону України «Про виконання рішень 
та застосування практики європейського суду з 
прав людини» від 23 лютого 2006 року не ство-
рюють регулювання, а тому є не нормою, а тео-
ретичним висновком, якому місце не у законі [3, 
с. 50-51]. 

Такі позиції науковців не можна сприймати як 
безспірні з огляду на засади школи природнього 
права, закріплені в ст. 3 Конституції України, за 
якими право постає більшою мірою як категорія 
справедливості та гуманності, а не формальної 
визначеності − закону, навіть попри те, що як вже 
зазначалося вище, серед джерел кримінального 
процесуального права України немає згадки про 
рішення Суду. 

Згідно зі ст. 9 Конституції України міжнарод-
ні договори, згода на обовязковість яких надана 
Верховною радаю України, є частиною націо-
нального законодавства України.

У ст. 32 Конвенції, Протоколах 1, 2, 4, 7 та 11 
до Конвенції, передбачено поширення юрисдик-
ції Суду на всі питання тлумачення та застосуван-
ня Конвенції. 

Тому, на думку О.В. Константого, практику 
Суду можна вважати офіційною формою інтер-
претації основних (невідчужуваних) прав кожної 
людини, закріплених і гарантованих Конвенцією, 
яка є частиною національного законодавства, та 
у зв’язку з цим – джерелом законодавчого право-
вого регулювання та правозастосування в Украї-
ні [4, с. 34].

Прикладом вищеназваного є положення п. 2 
постанови Пленуму Верховного Суду України від 
27 лютого 2009 року № 1 «Про судову практику у 
справах про захист гідності та честі фізичної осо-
би, а також ділової репутації фізичної та юридич-
ної особи», згідно з яким враховуючи положення 

ст. 9 Конституції та беручи до уваги ратифікацію 
Конвенції та прийняття Закону України «Про 
виконання рішень та застосування практики єв-
ропейського суду з прав людини» від 23 лютого 
2006 року, суди повинні застосовувати Конвенцію 
та рішення Суду як джерело права. 

Крім того, на думку О. Толочко, для право-
застосування в кримінальній процесуальній ді-
яльності кримінальних процесуальних норм має 
значення не тільки власне підсумкове рішення 
Cуду щодо тлумачення конвенційних положень, 
а й правова позиція, покладена в основу такого 
рішення [5, с. 58].

Залежно від поглядів щодо місця рішень Суду 
в системі джерел кримінального процесуального 
права України доктринальні підходи можна згру-
пувати на наступні блоки: 1) прибічників ідеї про 
те, що практика Суду є джерелом права в Україні; 
2) противників цієї позиції; 3) науковців з нео-
днозначними поглядами.

Вчені-правники С. Шевчук, П. євграфов, В. 
Тихий вважають, що рішення Суду безумовно є 
джерелом права [6, с. 49-50; 7, с. 82]. 

На думку Л. Тимченко, рішення Суду є джере-
лом тлумачення права, оскільки положення ст. 17 
Закону України «Про виконання рішень та засто-
сування практики європейського суду з прав лю-
дини» щодо використання рішень Суду як джере-
ла права не є коректним [8, с. 302]. Також існує 
підхід відповідно до якого юридичною природою 
рішення Суду є офіційне тлумачення Конвенції 
стосовно конкретної справи. Тлумачення Кон-
венції, здійснене Судом у мотивувальній частині 
рішення, щодо конкретної держави, стає джере-
лом права Конвенції [9, с. 39]. Веніамінова А. 
вважає, що правові позиції, сформовані преце-
дентними рішеннями Суду, не є обов’язковими 
для судів національних судових систем, зокрема, 
і для судів держав, проти яких такі рішення ухва-
лені [10, с. 44-45].

На думку В. Кононенка, Конвенція є джерелом 
права, а рішення Суду – прецедентом її тлумачен-
ня [11, с. 132]. Дудаш Т. обгрунтовує позицію, що 
практика Суду є прецедентом конкретизації [12, 
с. 178]. 

Таким чином, в правовій доктрині існують 
суттєві протиріччя щодо розуміння рішень Суду 
як джерела права.

Рішення Суду як юридичний факт, на думку 
Толочко О., характеризується такими ознаками: 
1) може містити правову позицію, яка є правилом 
поведінки учасників кримінальної процесуальної 
діяльності; 2) впливає на конкретні кримінальні 
процесуальні відносини, породжує їх виникнен-
ня, зміну або припинення; 3) як елемент механіз-
му кримінального процесуального регулювання 
є фактором розвитку кримінального процесуаль-
ного законодавства, формування єдиних підходів 
у правозастосовній практиці; 4) змінює право-
свідомість правозастосовників, впроваджує у 
вітчизняну кримінальну процесуальну систему 
принципи прецедентного права [5, с. 60].
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Тобто, зважаючи на колізійні аспекти чинного 
українського законодавства, практику Суду пе-
редчасно вважати джерелом кримінального про-
цесуального права, але в нинішній правовій мате-
рії вона постає як прецедент тлумачення джерела 
права – Конвенції.

Враховуючи викладені вище позиції щодо 
сутності та ознак рішень Суду, юридичну приро-
ду таких рішень потрібно розглядати в динаміч-
ному аспекті правозастосовчих і правотлумачних 
регулятивних характеристик.

Так, П. Рабінович, С. Федик акцентують увагу 
на характеристиці таких рішень як актів право-
тлумачних [13, с. 89], а, наприклад, В. Туманов 
зосереджується на їх правозастосовній природі 
[14, с. 10].

Правозастосовна регулятивна складова дина-
мічної природи практики Суду полягає в наступ-
ному: 1) наявний компетентний (уповноважений) 
орган, який ухвалює рішення − Суд; 2) публічно-
владний характер рішення, що містить індивіду-
альне, формально обов’язкове правило поведінки 
(визнання наявності чи відсутності порушення 
Конвенції, призначення справедливої сатисфак-
ції); 3) обов’язковість дії рішень, яка стосується 
персоніфікованих суб’єктів (заявника та держа-
ви-відповідача); 4) пряма дія рішень; 5) реаліза-
ція індивідуального припису для регуляції визна-
ченої життєвої ситуації; 6) формальні критерії 
(письмова мова, посилання на норми Конвенції в 
тексті рішення). 

Правотлумачна регулятивна складова дина-
мічної природи практики Суду охоплює інтер-
претацію та конкретизацію правової ідеї у зо-
внішній юридичній формі правозастосовного 
акта, норми якого не є тотожними за змістом нор-
мам Конвенції.

Наприклад, Т. Дудаш виділяє такі характерис-
тики правотлумачного характеру рішень Суду: 
1) результати правоінтерпретаційної діяльності 
Суду містяться у зовнішній юридичній формі пра-
возастосовного акта – його рішенні; 2) таке рішен-
ня є юридичним актом компетентного суб’єкта – 

Суду; 3) інтерпретація Конвенції, що міститься у 
рішенні Суду, є формально обов’язковою для усіх 
суб’єктів, оскільки лише він має повноваження 
здійснювати її офіційне тлумачення; 4) рішення 
містить правила розуміння змісту норм Конвен-
ції, які є досить абстрактними та конкретизують-
ся через їх тлумачення Судом; 5) рішення Суду 
має письмову юридичну форму вираження; 6) рі-
шення мають юридичну силу, визначену статусом 
суб’єкта правотлумачення; 7) правило розуміння 
змісту норми Конвенції, що міститься у такому 
рішенні, не виходить за її межі (у правових пози-
ціях Суду зазначається, що він не може вивести з 
подібної норми таке право, яке не було включено 
в текст раніше); 8) рішення Суду самі по собі не 
створюють нових, не змінюють і не скасовують 
чинних норм права; 9) правила розуміння змісту 
таких норм діють лише протягом строку дії Кон-
венції; 10) рішення Суду не мають самостійного 
значення та діють лише в єдності з нормами Кон-
венції [12, с. 174-175]. 

Додатковою специфічною рисою право-
конкретизаційного характеру рішень Суду є 
те, що хоча в них містяться правила розуміння 
змісту Конвенції, вони зазвичай є результатом 
правозастосовної конкретизації конвенційних 
норм, яка не є тотожною їх повнозмістовному 
тлумаченню [15, с. 31–32].

висновки. Таким чином, доктринальні підхо-
ди щодо сутності рішень Суду можна згрупувати 
на три блоки: 1) прибічників ідеї про те, що прак-
тика Суду є джерелом права в Україні; 2) проти-
вників цієї позиції; 3) науковців з неоднозначни-
ми поглядами. 

У контексті цього дослідження практику Суду, 
зважаючи на колізійні аспекти чинного україн-
ського законодавства, на нашу думку, ще перед-
часно вважати джерелом кримінального проце-
суального права, але в нинішній правовій матерії 
вона постає як прецедент тлумачення джерела 
права − Конвенції у динамічному аспекті право-
застосовчих і правотлумачних регулятивних ха-
рактеристик. 
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Стаття присвячена змісту та порядку правового регулювання оперативно-розшукової діяльності, пов’язаної з дер-
жавною таємницею та її охороною. Наведено сучасний стан та перспективи розвитку оперативно-розшукової діяльності 
у системи охорони державної таємниці в Україні.
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Статья посвящена содержанию и порядку правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, связан-
ной с государственной тайной и ее охраной. Приведены современное состояние и перспективы развития оперативно-
розыскной деятельности в системы охраны государственной тайны в Украине.
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Article refers to the content and order of the legal regulation of operational-search activity related to state secrets and its 
protection. Given the current state and prospects of development of operational-search activity in system of protection of state 
secrets in Ukraine.
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Актуальність теми. Із становленням України 

як суверенної, правової держави, розширенням її 
міжнародного співробітництва, реформуванням 
економіки та оборони постала необхідність ство-
рення принципово нової власної системи захисту 
інформації та законодавчого регулювання інформа-
ційних правовідносин у сфері охорони таємниць.

Основні правові положення про умови й поря-
док здійснення оперативно-розшукової діяльності 
(ОРД) у цей час визначені законами, хоча сама вона 
здійснюється переважно негласними методами. Ця 
традиційна особливість обумовила її безпосередні 
зв’язки із проблемами не тільки права, але й моралі 
в загальному контексті державно-правової діяль-
ності, однієї із самостійних галузей якої вона є.

Добута таким чином інформація використову-
ється виключно для запобігання скоєнню злочи-
ну чи встановлення істини під час розслідування 
кримінальної справи, запобігання, своєчасного 
виявлення і припинення розвідувальних, теро-
ристичних та інших посягань на національну 
безпеку, в інтересах контррозвідки, для забезпе-
чення безпеки під час здійснення розвідувальних 
заходів, захисту сил, засобів та інформаційних 
систем і облікових даних розвідувальних органів 
та джерел розвідувальної інформації, а також з 
метою її доведення до підрозділів, правоохорон-
них органів, органів державної влади та інших 
заінтересованих органів у випадках, передбаче-
них законом [7, с. 39].

постановка проблеми. Зростання загроз для 
інформації, спричинене лібералізацією суспільних 
та міждержавних відносин, застосуванням техніч-
них засобів обробки інформації та засобів зв’язку 
іноземного виробництва, поширенням засобів не-
санкціонованого доступу до інформації та впливу 

на неї, визначає необхідність проведення оператив-
но-розшукової діяльності.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою роботи є характеристика сучас-
ного стану оперативно-розшукової діяльності як 
елемента системи охорони державної таємниці в 
Україні та визначення напрямів її розвитку. 

Досягнення мети передбачає вирішення таких 
завдань: 

1. Дати характеристику поняття оперативно-
розшукової діяльності.

2. Дати характеристику правового статусу дер-
жавної таємниці як об’єкта системи охорони дер-
жавної таємниці.

3. Охарактеризувати Службу безпеки України 
як суб’єкт системи охорони державної таємниці, її 
правовий статус.

4. Окреслити перспективи розвитку оператив-
но-розшукової діяльності як елемента системи охо-
рони державної таємниці.

Методологічною та науковою базою досліджен-
ня є опрацювання чинного законодавства і наукової 
літератури з питань законодавчого забезпечення 
охорони державної таємниці в Україні.

викладення основного матеріалу. Чинне за-
конодавство України, незважаючи на закріплення 
прогресивних у свій час положень, які встановлю-
вали основи правового підґрунтя захисту інформа-
ції, зокрема, Закон України «Про інформацію» не у 
повній мірі відповідає сучасному рівню розвитку 
відносин в сфері інформації та не в змозі адекватно 
вирішувати проблеми, що виникають у таких сфе-
рах, як інформація про особу, інформація для служ-
бового користування тощо.

Законодавством визначені певні обмеження 
щодо застосування методів і засобів в оператив-
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ній діяльності, зокрема: методи і засоби діяльності 
Служби безпеки та розвідувальних органів не по-
винні завдавати шкоди життю, здоров’ю, честі і 
гідності людей; для одержання інформації заборо-
няється застосовувати технічні засоби, психотропні, 
хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або 
завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому 
середовищу; забороняється залучати до виконання 
оперативно-розшукових завдань медичних праців-
ників, священнослужителів, адвокатів, якщо особа, 
щодо якої вони мають здійснювати оперативно-роз-
шукові заходи, є їх пацієнтом чи клієнтом [3, с. 23].

Особливістю діяльності спеціальних служб є 
те, що вона не може бути настільки ж прозорою, 
наскільки прозора діяльність інших органів дер-
жавної влади. Більшість питань, як правило, не 
можуть публічно обговорюватися та піддаватися 
критиці. Оприлюднення інформації, пов’язаної з 
досягненнями та можливостями спецслужб, може 
призвести до розкриття їх мети та методів роботи. 
Звичайно, це суттєво зменшить ефективність їх ді-
яльності.

Оперативно-розшукова діяльність є державно-
правовим засобом захисту прав, свобод, інтересів, 
власності громадян, суспільства, держави від зло-
чинних посягань. Ця властивість випливає із того 
кола заходів, яке охоплює поняття «оперативно-
розшукова діяльність». Такі заходи мають сприяти 
захисту прав і свобод не тільки окремої людини або 
групі людей, а й суспільства та держави.

Оперативно-розшукова діяльність стосується 
чітко визначеної сфери державної діяльності: по-
шук і фіксація фактичних даних про протиправні 
діяння окремих осіб та груп, відповідальність за 
які передбачена Кримінальним кодексом України, 
розвідувально-підривну діяльність спеціальних 
служб іноземних держав та організацій з метою 
припинення правопорушень та в інтересах кримі-
нального судочинства, а також отримання інфор-
мації в інтересах безпеки громадян, суспільства і 
держави. Ця діяльність є елементом системи охо-
рони державної таємниці – багаторівневої структу-
ри суб’єктів, які впливають на об’єкт відповідно до 
свого правового статусу [1, с. 8].

На даний час створено національну систему 
охорони державної таємниці на законодавчому 
рівні: правовий статус, права та функціональні 
обов’язки СОДТ. Відпрацьовано порядок і умови 
надання дозволу на право здійснення діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею. Визначено ме-
ханізм надання, скасування та переоформлення до-
пуску до державної таємниці, порядок підготовки 
міжнародних договорів про взаємну охорону дер-
жавної таємниці тощо.

Існує особливий порядок віднесення інформації 
до державної таємниці. Гриф обмеження надається 
тільки після оцінки експертом можливих наслідків 
та шкоди національні безпеці у разі розголошення 
відомостей. Проте, на мою думку, має місце над-
лишкове засекречування інформації [2, с. 78].

Згідно із законом України «Про державну таєм-
ницю», уповноваженим органом у сфері гаранту-

вання охорони державної таємниці є Служба безпе-
ки України. Відповідно до ст. 37 цього Закону, СБУ 
повинна контролювати стан дотримання державної 
таємниці у всіх органах державної влади, на під-
приємствах (установах), у національних військо-
вих формуваннях.

Охорона державно таємниці, нормативне регу-
лювання та здійснення контролю за дотриманням 
вимог законодавства покладене на Службу Безпеки 
України. Для виконання покладених на неї функ-
цій, Служба безпеки наділена досить широким 
колом повноважень. Так, до її компетенції входить 
визначення кола відомостей, що становлять дер-
жавну таємницю, і формування зводу відомостей 
(ЗВДТ), надання допусків для роботи з державною 
таємницею, здійснення контролю за дотриманням 
забезпечення режиму секретності в органах дер-
жавної влади, підприємствах, установах. Окремим 
пунктом можна виділити повноваження щодо роз-
слідувань та оперативно-розшукової діяльності у 
сфері злочинів, пов’язаних з державною таємни-
цею [1, с. 7].

Чинним законодавством передбачена адміні-
стративна та кримінальна відповідальність за зло-
чини в сфері охорони державної таємниці. Складом 
злочинів в сфері обігу інформації, що належить до 
державної таємниці, є розголошення (навмисне чи 
ненавмисне) таких відомостей третім особам, які 
не мають відповідного допуску.

Варто зазначити що стабільність правово-
го регулювання охорони державної таємниці в 
Україні, забезпечення прав та свобод кожної осо-
би безпосередньо залежить від системного ви-
світлення і закріплення в законах та інших нор-
мативно-правових актах України норм (правил) 
поведінки учасників оперативно-розшукової ді-
яльності як складової охорони державної таєм-
ниці. Конституційна переорієнтація ролі держави 
стосовно людини і громадянина вимагає ство-
рення правової бази, звільненої від застарілих та 
колізійних норм, не переобтяженої нормативно-
правовими актами тимчасової чи локальної дії, 
а головне такої, що містить достатню кількість 
нормативно-правових актів, призначених регу-
лювати суспільні відносини, перш за все зако-
нів, які перебувають у системному взаємозв’язку 
та які повинні бути ефективними, зрозумілими, 
зручними у користуванні не лише для фахівця, 
а й для пересічного громадянина. Отже, йдеться 
про необхідність вдосконалення існуючого ма-
сиву нормативно-правових актів у сфері опера-
тивно-розшукової діяльності шляхом наукового 
обґрунтування їх опрацювання з урахуванням 
потреб практики нашого життя [2, с. 22].

висновки, зроблені за результатами дослі-
дження. Загалом під час написання роботи я дій-
шов таких висновків:

І. Поняття «оперативно-розшукова діяльність» 
закріплене в Законі України не повністю висвітлює 
завдання оперативно-розшукової діяльності тільки 
як є пошук і фіксацію фактичних даних про про-
типравні діяння окремих осіб та груп, відповідаль-
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ність за які передбачена Кримінальним кодексом 
України, розвідувально-підривну діяльність спе-
ціальних служб іноземних держав та організацій з 
метою припинення правопорушень та в інтересах 
кримінального судочинства, а також отримання 
інформації в інтересах безпеки громадян, суспіль-
ства і держави..

Відповідно до законів України та інших норма-
тивно-правових актів можна визначити такі осно-
вні елементи структури системи органів, що про-
вадять оперативно-розшукову діяльність:

1. На першому рівні приймаються стратегічні 
рішення з подальшого розвитку і удосконалення 
правового й організаційного механізму оператив-
но-розшукової діяльності. Сюди відносяться такі 
державні органи: Верховна Рада України, Прези-
дент України, Рада національної безпеки й оборони 
України; 

2. На другому рівні здійснюється безпосереднє 
керівництво, виконання, організація та контроль 
оперативно-розшуковою діяльністю. Цю функцію 
здійснює Кабінет Міністрів України, який спрямо-
вує та координує роботу міністерств, інших органів 
виконавчої влади, щодо забезпечення здійснення 
оперативно-розшукової діяльності. Також на цьому 
рівні перебувають: Конституційний Суд України, 
суди загальної юрисдикції, Прокуратура України;

3. Третій рівень – це виконавчий рівень. Здій-
снюють ОРД наступні структурні елементи цього 
рівня: 

 – Міністерства внутрішніх справ України – 
кримінальною, транспортною та спеціальною мі-
ліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі 
з організованою злочинністю, підрозділами вну-
трішньої безпеки, судовою міліцією;

 – Служба безпеки України – контррозвідкою, 
військовою контррозвідкою, захисту національної 
державності, спеціальними підрозділами по бо-
ротьбі з корупцією та організованою злочинністю, 
оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, опе-
ративного документування, боротьби з тероризмом 
і захисту учасників кримінального судочинства та 
працівників правоохоронних органів;

 – Служби зовнішньої розвідки України – аген-
турної розвідки, оперативно-технічними, власної 
безпеки;

 – Державної прикордонної служби України 
– розвідувальним органом спеціально уповнова-
женого центрального органу виконавчої влади у 
справах охорони державного кордону (агентурної 
розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), 
оперативно-розшуковими підрозділами відповідно 
спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади у справах охорони державного 
кордону та його територіальних органів, підрозді-
лами з охорони державного кордону органів охо-
рони державного кордону та Морської охорони, 
забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення 
власної безпеки, оперативного документування та 
оперативно-технічними;

 – управління державної охорони – підрозділом 
оперативного забезпечення охорони виключно з 

метою забезпечення безпеки осіб та об’єктів, щодо 
яких здійснюється державна охорона; 

 – органів доходів і зборів – оперативними під-
розділами податкової міліції та підрозділами, які 
ведуть боротьбу з контрабандою; 

 – органів і установ виконання покарань та слід-
чих ізоляторів Державної пенітенціарної служби 
України;

 – розвідувального органу Міністерства оборо-
ни України – оперативними, оперативно-технічни-
ми, власної безпеки [5].

ІІ. Для виконання покладених на Службу без-
пеки та розвідувальні органи України завдань, у 
тому числі щодо отримання контррозвідувальної 
чи розвідувальної інформації, забезпечення без-
пеки розвідувальних заходів, oхорони державної 
таємниці захисту своїх сил, засобів та інформа-
ційних систем і обліків, а також джерел розвід-
увальної інформації, вони застосовують методи 
і засоби оперативно-розшукової діяльності у по-
рядку, визначеному в Законі України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність».

Щоб виконувати поставлені завдання на висо-
кому рівні, певні сфери діяльності необхідно зали-
шати в секреті. У першу чергу, це стосується відо-
мостей щодо джерел, операцій, методів та засобів 
збору даних, а також анонімності співробітників 
та захисту накопиченої спецслужбами інформації. 
Як відомо, переважну більшість розвідувальної ін-
формації розвідка отримує завдяки людям. Однак, 
якщо спецслужби не зможуть гарантувати захист 
та конфіденційність у роботі з „джерелами», бажа-
ючих співробітничати з ними очевидно поменшає.

При цьому не вся інформація, що стосується 
спецслужб, має залишатися закритою. У демокра-
тичному суспільстві спецслужби „відкривають» 
населенню номери своїх телефонів, факсів, елек-
тронні адреси та адреси своїх приймалень, роблячи 
крок назустріч людям і підвищуючи рівень довіри 
до себе.

Таємною має бути лише інформація, поширен-
ня якої може завдати шкоди національним інтер-
есам країни. Спеціальні служби не повинні вдава-
тися до засекречення інформації, щоб приховати 
власні помилки, недоліки і зловживання.[6]

ІІІ. Правовий статус державної таємниці як 
об’єкта системи охорони державної таємниці по-
лягає в тому, що згідно законодавства України, 
державна таємниця – вид таємної інформації, що 
охоплює відомості у сфері оборони, економіки, на-
уки і техніки, зовнішніх відносин, державної без-
пеки та охорони правопорядку, розголошення яких 
може завдати шкоди національній безпеці України 
та які визнані у порядку, встановленому Законом, 
державною таємницею і підлягають охороні дер-
жавою. На законодавчому рівні закріплено не всі 
сфери життєдіяльності держави, які може охоплю-
вати державна таємниця, а лише найважливіші, які 
пов’язуються із забезпеченням національної без-
пеки. Проте, не вся інформація у визначених сфе-
рах може становити державну таємницю, оскільки 
встановлюються відповідні її категорії. У зв’язку з 
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цим до державної таємниці можуть бути віднесені 
конкретні відомості лише за умови, що вони нале-
жать до визначених категорій [1, с. 10].

IV. Оперативно-розшукова діяльність дозволяє 
суттєво посилити охорону державної таємниці при 

умові глибокого знання можливостей, що витіка-
ють з положень Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність», реального їх використання 
на практиці й подальшого вдосконалення правово-
го і матеріального забезпечення ОРД.
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Актуальність. Запровадження нових інсти-
тутів у кримінальному провадженні є одним із 
результатів набрання чинності Кримінально-про-
цесуальним кодексом України, прийнятим 13 квіт-
ня 2012 р. (далі – КПК 2012 р.). Одним із новітніх 
інститутів кримінального процесу є кримінальне 
провадження на підставі угод, передбачене Главою 
35 КПК 2012 р. Нині під час досудового розслі-
дування у слідчого може виникнути необхідність 
прийняття відповідного процесуального рішення 
у зв’язку із укладенням сторонами угоди про ви-
знання вини або угоди про примирення. Тому все-
бічного теоретичного опрацювання та висловлен-
ня практичних рекомендацій потребує специфіка 
організації діяльності слідчого у даному різновиді 
кримінального провадження. 

Ступінь розробленості. Проблема організації 
розслідування злочинів стала предметом дослі-
дження ряду науковців у сфері української кримі-
налістичної науки. Зокрема, співвідношення так-
тики та організації проведення слідчої дії стало 
предметом досліджень С.Ф. Денисюка. Поняття та 
принципи організації розслідування злочинів зна-
йшли своє відображення у працях Г.А. Хань. Роз-
робка нового українського кримінально-процесу-
ального законодавства також не залишилася поза 
увагою дослідників. Наприклад, вивченню нових 
інститутів кримінально-процесуального права при-
свячена наукова праця є.В. Повзика.

Водночас, опрацювання практичних рекомен-
дацій щодо організації роботи слідчого у кримі-
нальному провадженні на підставі угод є новим 
напрямком досліджень української криміналістич-
ної науки. Така ситуація пов’язана з тим, що нор-
ми права, які передбачають можливість укладення 
угоди в кримінальному провадженні, з’явилися в 
українському законодавстві нещодавно. 

Метою даної праці є висвітлення специфіки ор-
ганізації діяльності слідчого у кримінальному про-
вадженні на підставі угод.

С.Ф. Денисюк наголошує на недостатності на-
укових розробок організації розслідування зло-
чинів. На думку дослідника, подальші наукові 
розвідки можуть стосуватися проблем організації 
проведення окремих слідчих дій [1, с. 138]. Г.А. 
Хань також наголошує на тому, що організація про-
ведення слідчої дії дозволяє слідчому обрати час її 
проведення, необхідні тактичні прийоми та визна-
чити коло учасників слідчої дії [6, с. 159]. Згідно з 
інструкцією з організації діяльності органів досу-
дового розслідування МВС України, затвердженою 
наказом № 686 МВС України від 9 серпня 2012 р. 
організація діяльності органів досудового розслі-
дування МВС України здійснюється на основі пла-
нування, поєднання єдиноначальності у вирішенні 
питань службової діяльності та колегіальності при 
їх обговоренні, персональної відповідальності кож-
ного працівника за стан справ на дорученій ділянці 
роботи [4]. 

На підставі наведених поглядів організацію ді-
яльності слідчого у кримінальному провадженні на 
підставі угод ми можемо розглядати як складову 
частину організації розслідування злочинів. Вод-
ночас, така діяльність має свою специфіку у зв’язку 
із укладенням сторонами кримінального прова-
дження відповідної угоди та необхідності прийнят-
тя процесуального рішення у зв’язку із укладенням 
угоди. є.В. Повзик відзначає, що поява інституту 
угод у кримінально-процесуальному законодавстві 
свідчить про гуманізацію розслідування [5, с. 349]. 

Згідно зі ст. 468 КПК 2012 р. у кримінальному 
провадженні можуть бути укладені угоди про при-
мирення між потерпілим та підозрюваним чи обви-
нуваченим та про визнання винуватості між про-
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курором та підозрюваним чи обвинуваченим [2]. 
Варто відзначити, що у ст.ст. 8 та 27 КПК України 
1960 р. була передбачена можливість примирен-
ня підозрюваного з потерпілим. Наслідком такого 
примирення могло стати закриття кримінальної 
справи та звільнення обвинуваченого від кримі-
нальної відповідальності [3]. Разом із тим, у КПК 
1960 р. не було деталізовано, в якій формі повинно 
відбутися таке примирення. Укладення будь-яких 
угод між підозрюваним та потерпілим або між про-
курором та підозрюваним передбачено не було. 

Відповідно до ст. 469 КПК 2012 р. угода про 
примирення може бути укладена за ініціативою 
потерпілого, підозрюваного або обвинувачено-
го. Домовленості стосовно угоди про примирен-
ня можуть проводитися самостійно потерпілим 
і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і 
представником або за допомогою іншої особи, по-
годженої сторонами кримінального провадження 
(крім слідчого, прокурора або судді). Угода про 
визнання винуватості може бути укладена за іні-
ціативою прокурора або підозрюваного чи обви-
нуваченого. Разом із тим, угода про примирення 
між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваче-
ним може бути укладена у провадженні щодо кри-
мінальних проступків, злочинів невеликої чи се-
редньої тяжкості та у кримінальному провадженні 
у формі приватного обвинувачення. Варто наго-
лосити, що угода про визнання винуватості між 
прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим 
може бути укладена у провадженні щодо кримі-
нальних проступків, злочинів невеликої чи серед-
ньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких 
шкода завдана лише державним чи суспільним 
інтересам. Укладення угоди про визнання винува-
тості у кримінальному провадженні, в якому бере 
участь потерпілий, не допускається. Укладення 
угоди про примирення або про визнання винува-
тості може ініціюватися в будь-який момент після 
повідомлення особі про підозру до виходу суду до 
нарадчої кімнати для ухвалення вироку [2].

Обов’язком слідчого згідно із ч. 7 ст. 469 КПК 
2012 р. є проінформувати підозрюваного та потер-
пілого про їхнє право на примирення, роз’яснити 
механізм його реалізації та не чинити перешкод в 
укладенні угоди про примирення [2]. Отже, слід-
чий, роз’яснюючи процесуальні права підозрюва-
ному та потерпілому повинен повідомити їм про 
право на укладення угоди про примирення. Також 
слідчому необхідно роз’яснити сторонам механізм 
реалізації цього права, тобто можливість ініціюва-
ти та провести переговори, вимоги законодавства 
щодо змісту угоди про примирення, наслідки укла-
дення та затвердження угоди.

Роз’яснення вказаного процесуального права 
може відбутися під час повідомлення особі про 
підозру у вчиненні злочину, або під час допиту 
потерпілого. Наголосимо, що відповідно до ч. 2 
ст. 55 КПК 2012 р. потерпілому під час прийняття 
заяви про кримінальне правопорушення вручаєть-
ся пам’ятка про процесуальні права та обов’язки. 
А згідно із п. 2 ч. 3 ст. 212 КПК 2012 р. службова 

особа, відповідальна за перебування затриманих, 
зобов’язана роз’яснити затриманому його права та 
обов’язки [2].

Особливу увагу варто звернути на те, що слід-
чий повинен повідомити сторонам про умови, 
щодо яких сторони повинні дійти згоду, укладаючи 
відповідну угоду. Відповідно до ст. 471 КПК 2012 
р. в угоді про примирення зазначаються її сторони, 
формулювання підозри чи обвинувачення та його 
правова кваліфікація із зазначенням статті або час-
тини статті закону України про кримінальну відпо-
відальність, істотні для відповідного кримінально-
го провадження обставини, розмір шкоди, завданої 
кримінальним правопорушенням, строк її відшко-
дування чи перелік дій, не пов’язаних з відшкоду-
ванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений 
зобов’язані вчинити на користь потерпілого, строк 
їх вчинення, узгоджене покарання та згода сторін 
на його призначення або на призначення покарання 
та звільнення від його відбування з випробуванням 
[3]. Звернемо увагу на те, що підозрюваний із по-
терпілим домовляються не тільки про розмір мате-
ріальної шкоди, яку належить компенсувати, але й 
узгоджують покарання. 

Згідно зі ст. 472 КПК 2012 р. в угоді про визна-
ння винуватості зазначаються її сторони, формулю-
вання підозри чи обвинувачення та його правова 
кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) 
закону України про кримінальну відповідальність, 
істотні для відповідного кримінального проваджен-
ня обставини, беззастережне визнання підозрю-
ваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчи-
ненні кримінального правопорушення, обов’язки 
підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці 
у викритті кримінального правопорушення, вчине-
ного іншою особою, якщо відповідні домовленості 
мали місце, узгоджене покарання та згода підозрю-
ваного, обвинуваченого на його призначення або на 
призначення покарання та звільнення від його від-
бування з випробуванням [2]. Отже, перелік умов, 
відносно яких сторонам необхідно досягти згоди, є 
достатньо широким.

Звернемо увагу на те, що під час укладення 
угоди про визнання вини переговори проводяться 
між підозрюваним та прокурором. Але у прокуро-
ра може бути відсутня інформація про хід розслі-
дування у даному кримінальному провадженні. В 
цьому випадку обов’язком слідчого буде повідомити 
прокурору про час відкриття кримінального прова-
дження, кваліфікацію злочину, в якому підозрюється 
особа, проведені слідчі дії, вжиті запобіжні заходи, 
наявні у справі докази. Вкрай важливою для проку-
рора може бути інформація про ступінь і характер 
сприяння підозрюваного або обвинуваченого про-
веденню кримінального провадження щодо нього 
або інших осіб, наявність суспільного інтересу в 
забезпеченні швидшого досудового розслідування 
і судового провадження, викритті більшої кількості 
кримінальних правопорушень, наявність суспільно-
го інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні 
більшої кількості кримінальних правопорушень або 
інших більш тяжких кримінальних правопорушень. 
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Така інформація буде важливою для прокурора під 
час проведення переговорів із підозрюваним, обви-
нуваченим або його захисником про укладення уго-
ди про визнання вини.

Нове кримінально-процесуальне законодавство 
не передбачає участі слідчого у переговорах щодо 
укладення угод про примирення або про визнання 
вини. Більше того, ч. 1 ст. 469 КПК 2012 р. перед-
бачає, що домовленості відносно угоди про прими-
рення можуть проводитися самостійно потерпілим 
і підозрюваним, обвинуваченим та захисником або 
за допомогою іншої особи, узгодженої сторона-
ми, окрім слідчого, прокурора або судді [2]. Тобто 
слідчий не може виступати навіть посередником у 
даних переговорах. Водночас, на нашу думку, слід-
чий повинен бути повідомлений про проведення 
подібних перегорів. 

Водночас, укладення угоди про примирен-
ня або про визнання вини викликає необхідність 
прийняття слідчим необхідного процесуального 
рішення. Згідно із ч. 1 ст. 474 КПК 2012 р. якщо 
угоди досягнуто під час досудового розслідуван-
ня, обвинувальний акт з підписаною сторонами 
угодою невідкладно надсилається до суду. Разом із 
тим, прокурор має право відкласти направлення до 
суду обвинувального акта з підписаною сторонами 
угодою до отримання висновку експерта або завер-
шення проведення інших слідчих дій, необхідних 
для збирання та фіксації доказів, які можуть бути 
втрачені зі спливом часу, або які неможливо буде 
провести пізніше без істотної шкоди для їх резуль-
тату у разі відмови суду в затвердженні угоди [2]. 

Отже, обов’язком слідчого у випадку укладення 
відповідної угоди є складання обвинувального акту 
та направлення його для затвердження прокурору. 
Разом із тим, прокурором може бути прийняте рі-
шення про відкладення направлення обвинуваль-
ного акта до суду та проведення необхідних слід-
чих дій. У даному випадку слідчому необхідно буде 
провести ті слідчі дії, відносно яких буде отрима-
на вказівка прокурора. У цьому випадку слідчі дії 
проводяться відповідно до загальних тактичних 
прийомів їх проведення. Такими слідчими діями 
можуть бути допити свідків, пред’явлення для впіз-
нання осіб та речей, огляди, обшуки та інші. 

Згідно зі ст. 291 КПК 2012 р. обвинувальний акт 
має містити найменування кримінального прова-
дження та його реєстраційний номер, анкетні відо-
мості кожного обвинуваченого, анкетні відомості 
кожного потерпілого, прізвище, ім’я, по батькові та 
займана посада слідчого, прокурора, виклад фак-
тичних обставин кримінального правопорушення, 
які прокурор вважає встановленими, правову ква-
ліфікацію кримінального правопорушення з поси-
ланням на положення закону і статті або частини 
статті закону України про кримінальну відповідаль-
ність та формулювання обвинувачення, обставини, 
які обтяжують чи пом’якшують покарання, розмір 
шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, 
розмір витрат на залучення експерта, дату та місце 
його складення та затвердження. Обвинувальний 
акт підписується слідчим та прокурором, який його 

затвердив, або лише прокурором, якщо він склав 
його самостійно. До обвинувального акта додаєть-
ся реєстр матеріалів досудового розслідування, ци-
вільний позов, якщо він був пред’явлений під час 
досудового розслідування, розписка підозрювано-
го про отримання копії обвинувального акта, копії 
цивільного позову, якщо він був пред’явлений під 
час досудового розслідування, і реєстру матеріалів 
досудового розслідування, розписка або інший до-
кумент, що підтверджує отримання цивільним від-
повідачем копії цивільного позову, якщо він був 
пред’явлений під час досудового розслідування не 
до підозрюваного [2].

Варто наголосити на тому, що формулювання об-
винувачення та розмір шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням, повинні бути вказані в обвину-
вальному акті в такому вигляді, як вони були узго-
джені сторонами під час укладення угоди про при-
мирення або про визнання вини. Перед складанням 
обвинувального акту слідчий відповідно до вимог ст. 
290 КПК 2012 р. повинен повідомити підозрюваному, 
його захиснику та потерпілому про завершення до-
судового розслідування та надати доступу до мате-
ріалів досудового розслідування [2]. Для цього йому 
необхідно обрати певний час, викликати учасників 
кримінального провадження до приміщення органу 
внутрішніх справ та надати їм матеріали у прошито-
му та пронумерованому вигляді.

Під час кримінального провадження на підставі 
угод можливим видається примушування потерпі-
лого до укладення такої угоди з боку підозрюва-
ного, обвинуваченого або його співучасників. За 
таких обставин слідчому варто організувати свою 
діяльність для протидії злочинному середовищу. 

висновки. Таким чином, організаційна діяль-
ність слідчого у кримінальному провадженні на 
підставі угод полягає у здійсненні таких необхід-
них дій:

1. Роз’яснення потерпілому, підозрюваному, об-
винуваченому їх процесуального права на укладен-
ня угоди про примирення або про визнання вини та 
механізму реалізації цього права.

2. Надання необхідної і вичерпної інформації 
про кримінальне провадження прокурору для про-
ведення ним переговорів про укладення угоди про 
визнання вини.

3. У випадку укладення відповідної угоди слід-
чому необхідно:

– повідомити підозрюваному, його захиснику та 
потерпілому про завершення досудового розсліду-
вання;

– підготовити матеріали досудового розсліду-
вання для ознайомлення з ними учасників прова-
дження;

– надати доступ до них підозрюваному, його 
захиснику, потерпілому, цивільному позивачу, ци-
вільному захиснику та їх представникам;

– скласти обвинувальний акт та направити його 
для затвердження прокурору.

4. У випадку прийняття прокурором рішення 
про відкладення направлення до суду обвинуваль-
ного акта з підписаною сторонами угодою – про-
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вести слідчі дії, необхідні для збирання та фіксації 
доказів, які можуть бути втрачені зі спливом часу, 
або які неможливо буде провести пізніше без іс-
тотної шкоди для їх результату у разі відмови суду 
в затвердженні угоди.

Перспективи подальших наукових розробок 
даної тематики можуть полягати у подальшому 
докладному вивченні організаційної діяльності 
слідчого у кримінальному провадженні на підста-
ві угод.
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норМАтивно-прАвове регулЮвАння МиротворчоЇ діяльноСті

Однією з центральних проблем у сфері миротворчості залишається фактична відсутність правового регулювання 
операцій з встановлення та підтримання міжнародного миру та безпеки. Автор статті розглядає питання нормативно-пра-
вового регулювання миротворчих операцій, оскільки правильний аналіз наявних документів у цій сфері є вирішальним 
для подальшої розробки та удосконалення документів, що регулюють питання правового статусу та відповідальності 
миротворчого персоналу.
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Одной из основных проблем в сфере миротворчества остается фактическое отсутствие нормативно-правовой ос-
новы операций по установлению и поддержанию международного мира и безопасности. Автор статьи рассматривает 
вопрос нормативно-правового регулирования миротворческих операций, так как правильный и всесторонний анализ су-
ществующих документов в данной сфере является решающим для разработки и дальнейшего создания базовых норма-
тивно-правовых документов международного характера, регулирующих вопросы правового статуса и ответственности 
миротворческого персонала. 

Ключевые слова: устав ООН, соглашение о статусе сил, мандат Совета Безопасности, международное гуманитар-
ное право.

One of the top priority problems in the sphere of peacekeeping is still a problem of lack of regulatory documents regarding 
operations aimed at maintenance and support of international peace and security. The author considers issue of normative and 
legal regulation of peacekeeping operations for the reason that correct and comprehensive analysis of the documents existing 
in this sphere is crucial for development and further drafting of basic international legal documents regulating legal status and 
liability of peacekeeping personnel.

Key words: UN Charter, Status-of-Forces-Agreement, Security Council mandate, international humanitarian law.

Актуальність теми. Сьогодні виникає чимало 
спірних питань, пов’язаних зі здійсненням мирот-
ворчих операцій, однак практично не існує базових 
нормативних документів, які б регулювали ста-
тус миротворців, визначали порядок притягнення 
останніх до відповідальності тощо. 

Питання миротворчості частково висвітлюєть-
ся у окремих документах міжнародного характеру, 
насамперед мова йде про статут ООН, Угоду про 
статус сил, а також певні резолюції Ради Безпе-
ки. Проблема нормативно-правового регулювання 
миротворчих операцій також досліджувалось ря-
дом зарубіжних вчених, таких як М. Цваненбург 
(M.Zwanenburg), С. Уілс (S.Wills), Х. Насу (H.Nasu) 
та ін. Відсутність подібних досліджень у вітчизня-
ній доктрині права зумовлює необхідність аналізу 
ситуації у галузі правового регулювання миротвор-
чих операцій.

Мета статті полягає в дослідженні документів 
міжнародного характеру, присвячених миротвор-
чості, та виявленні прогалин нормативно-правово-
го регулювання у відповідній сфері. 

виклад основного матеріалу. Дослідження 
інституту миротворчості ускладнюється фактом 
практичної відсутності правового регулювання у 

цій сфері. Більшість документів, що стосуються 
миротворчості, регулюють порядок заснування 
миротворчих місій та розміщення миротворчого 
контингенту лише опосередковано. Відповідно, ак-
туальним залишається питання розробки, в першу 
чергу, базового документу, присвяченого ключо-
вим питанням миротворчості та вирішенню осно-
вних питань. Такий документ дозволить уникнути 
в подальшому непорозумінь з приводу організації 
та діяльності миротворчого персоналу. 

Для розробки такого документу необхідно, в 
першу чергу, проаналізувати наявні документи 
міжнародного характеру, присвячені питанням ми-
ротворчості. 

На сьогодні питання миротворчості регулю-
ються в першу чергу нормами міжнародного права, 
спеціально створеними для врегулювання мирот-
ворчих операцій, а також нормами міжнародного 
права, що мають опосередковане відношення до 
миротворчості. Перша група документів також 
включає норми, створені в рамках міжнародних 
організацій, та норми поза межами міжнародних 
організацій. Окрім того, варто зазначити, що ми-
ротворчі операції регулюються як нормами твердо-
го, так і м’якого права. 
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Одним з основних документів, що регулює пи-
тання миротворчості, є Статут ООН, який було під-
писано у Сан-Франциско 26 червня 1945 р. Статут 
є установчим документом, що регулює всю діяль-
ність ООН, яка була створена в першу чергу з ме-
тою «захистити прийдешні покоління від бідувань 
війни», а однією з головних цілей Організації є 
підтримка міжнародного миру та безпеки [1]. Хоча 
миротворчість прямо не передбачена Статутом 
ООН, вона є одним з головних інструментів ООН 
для досягнення зазначеної цілі.

У свою чергу Статут ООН покладає на Раду 
Безпеки ООН головну відповідальність за підтрим-
ку міжнародного миру та безпеки. З метою вико-
нання цього завдання Рада Безпеки може вживати 
різноманітних заходів, включаючи здійснення ми-
ротворчих операцій. Правовою основою вищеозна-
ченого є Глави VI, VII та VIII Статуту ООН. Тоді як 
Главу VI присвячено мирному вирішенню спорів, 
Глава VII містить положення стосовно дій щодо за-
грози миру, порушень миру та актів агресії. Глава 
VIIІ Статуту ООН також передбачає залучення ре-
гіональних домовленостей та організацій у справі 
підтримки міжнародного миру та безпеки, за умо-
ви, що такі дії не суперечать цілям та принципам, 
викладеним у Главі І Статуту ООН.

Традиційно миротворчі операції ООН асоці-
юються з Главою VI Статуту ООН. Однак, Рада 
Безпеки не зобов’язана посилатись на конкретну 
Главу Статуту ООН, приймаючи рішення щодо 
проведення миротворчої операції. Останнім часом 
Рада Безпеки посилається на Главу VIІ, приймаючи 
рішення про розміщення миротворчого континген-
ту на нестабільній постконфліктній території, де 
держава не в змозі забезпечити підтримання миру 
та публічного порядку [6]. Однак, варто зазначити, 
що миротворці у своїх діях керуються, перш за все, 
мандатом Ради Безпеки, загальною концепцією 
операції та Правилами застосування сили (Rules 
of Engagement, ROE) для військових, а також Ін-
струкціями по застосуванню сили (Directives on 
the Use of Force, DUF) для поліції, що не мають 
обов’язкового характеру.

Як уже зазначалось вище, миротворчі операції 
ООН проводяться на підставі мандату Ради Безпе-
ки ООН, в якому визначено завдання миротворчої 
операції. Специфіка завдань миротворців залежить 
від природи самого конфлікту та його особливостей. 
Так як зазвичай миротворці ООН покликані стежити 
за дотриманням угоди про припинення воєнних дій 
чи угод більш широкого характеру, зміст конкретно-
го мандату залежатиме від змісту відповідної угоди, 
укладеної між конфліктуючими сторонами [6]. Од-
нак, до переліку завдань миротворців входять деякі, 
тематичні, завдання загального характеру на підста-
ві наступних резолюцій Ради Безпеки:

1) Резолюція Ради Безпеки 1325 (2000) про жі-
нок, мир та безпеку;

2) Резолюція Ради Безпеки 1612 (2005) про ді-
тей та збройні конфлікти;

3) Резолюція Ради Безпеки 1674 (2006) про за-
хист цивільного населення у збройних конфліктах.

Окрему увагу слід звернути на норми міжна-
родного гуманітарного права, що є невід’ємною 
частиною правової бази миротворчих операцій. За-
гальна декларація прав людини, що заклала основи 
стандартів у сфері прав людини, зазначає, що права 
людини та основні свободи є всезагальним та га-
рантуються кожному. Миротворчі операції ООН 
повинні проводитись у контексті повної поваги 
до прав людини та сприяти їх розширенню. Пер-
сонал миротворчого контингенту – військовий чи 
цивільний – зобов’язаний діяти згідно з міжнарод-
ним гуманітарним правом та розуміти яким чином 
виконання їх завдань пересікається з правами лю-
дини. Миротворчий персонал ООН повинен пова-
жати права людини у своїх відношеннях з колегами 
та місцевим населенням, як в публічному, так і в 
приватному аспектах. За зловживання у цій сфері, 
миротворці мають нести відповідальність.

У своїй діяльності миротворці також повинні 
дотримуватись норм міжнародного гуманітарного 
права, адже вони досить часто розташовуються на 
постконфліктних територіях, де, зазвичай, триває 
насильство та існує висока вірогідність повторного 
конфлікту. Миротворці ООН повинні мати чітке уяв-
лення про принципи та правила міжнародного гума-
нітарного права та застосовувати їх у відповідних 
ситуаціях. Бюлетень Генерального секретаря ООН 
про дотримання міжнародного гуманітарного права 
збройними силами ООН від 6 серпня 1999 року (ST/
SGB/1999/13) визначає основні принципи та прави-
ла міжнародного права, що підлягають застосуван-
ню по відношенню до миротворців ООН [5].

Безпосередні стосунки миротворчого персона-
лу та держави, на території якої він розміщується, 
регулюються угодою про статус сил, що уклада-
ється між державою, на території якої заплановано 
розмістити миротворчу місію, та між ООН в особі 
Генерального секретаря.

Своєю Резолюцією А/45/594 від 9 жовтня 1990 
року Генеральна Асамблея ООН затвердила про-
ект типової угоди про статус сил (Status-of-Forces-
Agreement) [4].

Даний проект угоди складається з 10 розділів. 
Варто звернути увагу на розділ під назвою «Ста-
тус миротворчих операцій». Даний розділ зазначає, 
що миротворча операція ООН та її члени повинні 
утримуватись від будь-яких дій чи діяльності, не-
сумісних з об’єктивною та міжнародною приро-
дою їх обов’язків, або – несумісних з існуючими 
домовленостями. Миротворча операція ООН та її 
члени зобов’язані поважати всі місцеві звичаї. Спе-
ціальний Представник/Командувач повинен вжива-
ти усіх заходів з метою забезпечення дотримання 
зазначених обов’язків. В свою чергу, уряд відповід-
ної країни зобов’язаний поважати виключно між-
народну природу миротворчих операцій ООН [4].

До складу миротворчої операції входить полі-
ція, покликана слідкувати за дотриманням члена-
ми миротворчої операції (стосується військових) 
дисципліни та порядку. Така військова поліція має 
право арешту по відношенню до військових, які 
входять до складу миротворчих операцій ООН [4]. 
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Типова Угода про статус сил є наразі одним з 
основних документів, який регулює діяльність ми-
ротворчого контингенту. 

Окремий блок становлять нормативно-правові 
документи, спрямовані на захист самих миротвор-
ців. В першу чергу, мова йде про Конвенцію ООН 
про привілеї та імунітети ООН від 1994 р., відпо-
відно до якої миротворчі сили ООН підпадають під 
дію привілеїв та імунітетів ООН [2], що також пе-
редбачено ст. 105 Статуту ООН [1]. 

Після дев’яти місяців дискусій ООН прийняла 
Конвенцію про безпеку ООН та пов’язаного персо-
налу як засіб міжнародного захисту миротворчих 
сил ООН [9, с.26]. З одного боку, напади на мирот-
ворчий персонал ООН розглядаються як внутрішні 
злочини, скоєні на території певної держави, від-
повідальність за які наступає за внутрішнім кримі-
нальним правом відповідної держави. Однак, з ін-
шого боку, відповідна держава не має можливостей 
для проведення розслідування та вчинення суду 
над обвинувачуваними особами. В даному випадку 
застосовується Конвенція про безпеку. Згідно ст. 7 
документу, сторони зобов’язані «вживати всіх від-
повідних заходів для забезпечення безпеки та за-
хисту ООН та пов’язаного з нею персоналу» [3]. 
Відповідно до ст.11 сторони зобов’язані співпра-
цювати у справі попередження злочинів проти за-
хищеного персоналу. Сторони зобов’язані вживати 
всіх можливих заходів з метою не допустити під-
готовки на своїй території таких злочинів, а також 
здійснювати обмін інформацією з метою поперед-
ження вчинення відповідних злочинів [3]. Конвен-
ція про безпеку є також одним з документів, що 
регулюють питання відповідальності миротворців. 
Згідно цього документу арештовані миротворці 
підпадають під захист Женевських конвенцій, хоча 

відповідно до Конвенції про безпеку, в’язні пови-
нні бути негайно відправлені до відповідної країни 
[3], в той час як Женевські конвенції передбачають, 
що в’язні можуть утримуватись під арештом до 
припинення бойових дій. 

Держави зобов’язані у разі звинувачення ми-
ротворців у скоєнні протиправних дій за внутріш-
нім правом відповідної держави, судити або видати 
такого миротворця. Конвенція про безпеку дозво-
ляє державам встановлювати екстратериторіальну 
юрисдикцію по відношенню до певних злочинів, 
скоєних проти громадян певної держави чи у ви-
падку скоєння таких злочинів з метою «примусити 
державу вчинити певну дію, чи утриматись від ско-
єння певних дій» [3]. Конвенція про безпеку надає 
досить широкі можливості державам, на території 
яких розміщується миротворчий контингент, од-
нак, проблема в тому, що досить складно визначи-
ти, коли Конвенція про безпеку підлягає застосу-
ванню, а коли ні.

Як бачимо, питання миротворчості не залиши-
лись поза увагою міжнародного співтовариства. 
Однак, незважаючи на значну кількість різноманіт-
них документів, статус миротворчих операцій чітко 
не окреслений у жодному з них. Відповідно, існує 
потреба у створенні базового документу, присвяче-
ного, насамперед, визначенню поняття «миротвор-
чість», а також статусу миротворчих операцій, де 
особлива увага приділятиметься питанню відпові-
дальності миротворчого персоналу за вчинені по-
рушення. На жаль, сьогодні ще не існує норматив-
них актів, які б врегульовували вказані питання, що 
призводить до виникнення конфліктних і, подеку-
ди, скандальних ситуацій, що не найкращим чином 
позначаються на іміджі не лише миротворців, але 
й самої ООН.
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У реальному господарському житті міжна-
родна торгівля та інвестиції тісно пов’язані між 
собою: суб’єкти господарювання придбавають 
або продають товари та послуги для підтримки 
своєї інвестиційної діяльності, вони інвестують 
задля сприяння і диверсифікації торгівлі виро-
блюваною продукцією. Однак міжнародне право 
розглядає торгівлю та інвестиції як різні об’єкти 
регулювання, а власне це регулювання здійсню-
ється на цілком різних засадах. По-перше, від-
носини міжнародної торгівлі системно регулю-
ються на багатосторонній основі починаючи з 
1947 р., наразі – Світовою організацією торгівлі, 
тимчасом як міжнародні інвестиційні відносини 
регулюються приблизно 3000 окремими двосто-
ронніми інвестиційними угодами, які почали ма-
сово з’являтися тільки в 1980-х та 1990-х роках. 
По-друге, міжнародну торгівлю дисциплінують 
сотні надзвичайно складних правил СОТ, тимча-
сом як міжнародних інвестицій стосується неве-
лика кількість загальних принципів походженням 
здебільшого з міжнародного звичаєвого права. 
По-третє, торговельні угоди впроваджуються ви-
ключно між державами, при цьому крайнім засо-
бом впливу виступають двосторонні торговельні 
санкції; згідно ж з інвестиційними угодами, при-
ватні компанії можуть заявляти майнові вимоги 
до приймаючих держав [1, с. 48]. 

Вплив процесів, що відбуваються на стику 
міжнародного торговельного та інвестиційного 
права на національне, передусім господарсько-
правове регулювання, залишається недостатньо 
дослідженим у юридичній науці. Залежно від га-
лузевої спрямованості відповідних досліджень, їх 
автори зосереджуються або на національно-пра-
вовому, або на міжнародно-правовому рівнях ре-
гулювання, а відносно нечисленні роботи, у яких 
досліджуються як національно-правові, так і між-
народно-правові регулятори, переслідують пере-
дусім компаративістські цілі. Однак міжнародні 

детермінанти режиму торговельної та інвести-
ційної діяльності з необхідністю взаємопов’язані, 
взаємозалежні і взаємодіючі з національними 
детермінантами, їх виокремлення з сукупної ре-
альності доречне тільки для аналітичних цілей. 
Так, міжнародно-правові приписи, які обмежують 
регуляторну свободу держав щодо вжиття про-
текціоністських заходів, стосуються передусім 
не іноземних, а національних суб’єктів господа-
рювання. Крім того, в глобальному економічному 
просторі межа між іноземними та національними 
суб’єктами господарювання стає все більш умов-
ною: їх розмежування проводиться за формаль-
ним критерієм – інкорпорацією, який не забезпе-
чує реального зв’язку суб’єкта господарювання з 
економічною системою.

Завданням цієї статті є: виявлення і пояснен-
ня головних спільних і відмінних рис міжнарод-
но-правових режимів торгівлі та інвестицій, а та-
кож, з огляду на ці спільні та відмінні риси, оцінка 
ролі і зростаючої важливості зазначених режимів 
для національного господарсько-правового регу-
лювання. 

Попри спільне коріння (регулювання право-
вого становища іноземців), міжнародно-правові 
дисципліни у сфері торгівлі та інвестицій тради-
ційно фокусуються на різних, хоч і комплемен-
тарних, цілях: лібералізація торговельних пото-
ків та захист і сприяння іноземним інвестиціям. 
Як зазначено в преамбулі до ГАТТ 1947, ця угода 
спрямована на підвищення рівня життя, забезпе-
чення повної зайнятості та значного і постійного 
зростання реального доходу й ефективного попи-
ту, повне використання світових ресурсів та роз-
ширення виробництва й обміну товарів шляхом 
укладення взаємних та взаємовигідних домовле-
ностей, спрямованих на значне зниження тарифів 
та інших бар’єрів у торгівлі і на усунення дискри-
мінаційного режиму в міжнародній торгівлі [2]. 
Прагнути досягти перелічених макроекономічних 
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цілей, країни обмінюються сприятливими для 
торгівлі можливостями, але не надають індивіду-
альних прав експортерам. Загалом, «основними 
темами» торговельного режиму є загальний до-
бробут, ефективність, лібералізація, обмін досту-
пом до ринків і торговельними поступками – але 
не права суб’єктів господарювання. 

Політекономія міжнародних інвестиційних 
угод є цілком іншою. Традиційно двосторонні 
інвестиційні угоди надають захист іноземним ін-
вестиціям, які вже присутні в приймаючій країні. 
Сторони цих угод прагнуть створити сприятливі 
умови для інвестиційної діяльності шляхом впро-
вадження міжнародних мінімальних стандартів, 
зокрема, щодо експропріації, справедливого і рів-
ноправного ставлення та недискримінації. 

Потреба в міжнародних інвестиційних угодах 
визначається тим, що іноземні інвестори не за-
довольняються засобами захисту їхніх капітало-
вкладень, закріпленими в законах приймаючих 
держав. По-перше, приймаюча держава може в 
односторонньому порядку змінити умови будь-
якого захисту, що надається згідно з її законодав-
ством. Цей ризик закладений в асиметричному 
відношенні між приватним інвестором та суве-
ренною державою. По-друге, іноземні інвестори 
піддаються загрозі дискримінації, насамперед 
порівняно з національними інвесторами. Най-
більш ефективним механізмом усунення цих 
чинників є запровадження міжнародно-право-
вого механізму вирішення інвестиційних спорів, 
у якому приватний інвестор наділяється правом 
позову до приймаючої держави про виплату ком-
пенсації або відшкодування збитків у разі по-
рушення цією державою його прав та законних 
інтересів [3, с. 632].

Цей приватний підхід до вирішення спорів 
контрастує з механізмом, притаманним торговель-
ному режиму, де сторонами спору можуть бути 
виключно держави, не передбачено відшкодуван-
ня шкоди, заподіяної в минулому, і крайньою мі-
рою впливу є взаємне відкликання торговельних 
поступок. Торговельний режим є міждержавною 
концепцією, сфокусованою на макроекономіч-
них питаннях ринкового доступу та торговельних 
можливостей з метою збільшення загального до-
бробуту; на противагу йому, інвестиційний режим 
сконцентрований на мікроекономічних питаннях 
залучення та захисту індивідуальних інвестицій. 
«Якщо нормальний засіб судового захисту у тор-
говельному праві – приведення у відповідність, то 
в інвестиційному праві – компенсація» [1, с. 56]. 

 Зазначені відмінності не спростовують новіт-
ню тенденцію до зближення, взаємопроникнення 
міжнародного торговельного та інвестиційного 
права. Зростає кількість міжнародних торговель-
них угод, які регулюють і питання інвестування. У 
рамках СОТ це, насамперед, Угода про пов’язані 
з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС) та Гене-
ральна угода з торгівлі послугами (ГАТС). США 
впровадили практику включення зобов’язань 
щодо інвестицій у багатосторонні (як-от Північ-

ноамериканська угода про вільну торгівлю (НА-
ФТА)) та двосторонні торговельні угоди за їх 
участю. І навпаки, інвестиційне право запозичує 
підходи торговельного: так, модельні інвестицій-
ні угоди за участю США та Канада встановлюють 
зобов’язання не лише в традиційній сфері за-
хисту інвестицій на постінвестиційній стадії, а й 
щодо лібералізації руху інвестицій, з фокусом на 
пом’якшенні бар’єрів щодо допуску іноземного 
капіталу та заснування підприємств з іноземною 
участю. 

Практичним наслідком процесу конвергенції 
міжнародного торговельного та інвестиційно-
го права є усвідомлення іноземними суб’єктами 
господарювання можливості перетворювати тор-
говельні спори в інвестиційні, з перспективою 
отримання багатомільйонних компенсацій від 
приймаючих держав під приводом порушення 
останніми їхніх прав у зв’язку з веденням інвести-
ційної діяльності. Надто широкі переліки активів, 
вкладення у які визнаються інвестиціями згідно з 
міжнародними інвестиційними угодами, усклад-
нюють розмежування інвестицій та торговельних 
операцій. У свою чергу, хитка межа між інвести-
ційними та торговельними спорами створює за-
грозу необґрунтованих і недобросовісних позовів 
до міжнародних інвестиційних арбітражів. 

У справі Petrobart проти Киргизької республі-
ки [4], порушеній на підставі Договору до Енер-
гетичної Хартії (ДЕХ) під егідою Арбітражного 
інституту Стокгольмської торгової палати, арбі-
траж повинен був вирішити, чи можуть права з 
договору купівлі-продажу газового конденсату, 
який не передбачав будь-якої передачі грошових 
коштів або майна як капіталовкладень в господар-
ську діяльність, бути кваліфіковані як інвестиція 
відповідно до ДЕХ. Слід зазначити, що за попере-
днім позовом Petrobart проти Киргизстану на під-
ставі киргизького Закону про іноземні інвестиції 
арбітраж юНСІТРАЛ відмовив у юрисдикції. На 
думку Стокгольмського арбітражу: «Немає єдино-
го визначення поняття інвестицій, натомість зміст 
цього терміна варіюється. Хоч в звичайний мові 
інвестиція часто розуміється як капітал або май-
но, що використовується як фінансова основа для 
господарської діяльності з метою отримання при-
бутку або доходу, більш широкі визначення час-
то зустрічаються в угодах про захист інвестицій, 
двосторонніх або багатосторонніх. Поняття ін-
вестиції повинне, відтак, інтерпретуватися в кон-
тексті кожної конкретної угоди, в якій цей термін 
використовується. Відповідною угодою в даному 
випадку є Договір до Енергетичної хартії, який за-
хищає інвестиції інвестора однієї Договірної Сто-
рони на території іншої Договірної Сторони, при 
цьому поняття інвестора та інвестицій визначені у 
статті 1 Договору».

Для визначення того, чи становило право 
Petrobart на отримання платежу за поставлені то-
вари інвестицію, арбітраж звернувся до статті 1 
(6) ДЕХ. Арбітраж визначив, що відповідно до п. 
(6) с) ст. 1 ДЕХ інвестиції включають грошові ви-
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моги та права вимоги щодо виконання згідно з до-
говором, що має економічну цінність і пов’язаний 
з інвестицією, а відповідно до п. (6) f) – будь-яке 
право, надане відповідно до закону або за дого-
вором, або в силу будь-яких ліцензій і дозволів, 
виданих згідно з законом, здійснювати будь-яку 
господарську діяльність в енергетичному секторі. 
«Господарська діяльність в енергетичному секто-
рі» згідно з п. (5) ст. 1 ДЕХ визначається як госпо-
дарська діяльність щодо розвідування, видобутку, 
переробки, виробництва, зберігання, транспорту-
вання по суші, передачі, розподілу, торгівлі, збу-
ту чи продажу енергетичних матеріалів і продук-
тів, або щодо розподілу тепла між множинними 
об’єктами. Арбітраж встановив, що право, нада-
не за договором щодо проведення господарської 
діяльності з продажу газу, в тому числі право на 
отримання платежу за такий продаж, є інвести-
цією відповідно до Договору. Хоч ряд комента-
торів інтерпретує широке визначення інвестицій 
у ДЕХ як таке, що охоплює пропрієтарні права 
будь-якого роду, у тому числі грошові вимоги на 
підставі договору купівлі-продажу, інші вказують, 
що цей висновок не є беззаперечним, оскільки п. 
(6) с) ст. 1 ДЕХ вимагає зв’язку грошових вимог з 
деякою інвестицією [5, с. 55]. 

У справах, порушених на підставі Північноа-
мериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА) 
в арбітражних установах за правилами юНСІ-
ТРАЛ, деякі арбітражі виявили готовність визна-
вати юрисдикцію навіть коли регуляторні захоли 
приймаючої держави стосуються торгівлі товара-
ми, якщо ці заходи впливають на «інвестора» або 
«інвестицію» в розумінні глави 11 НАФТА. Так, у 
справі Pope and Talbot проти Канади [6] позивач 
оспорював застосування Угоди між Канадою і 
США про пиломатеріали з хвойних порід та роз-
поділ експортних квот на підставі цієї Угоди як 
такі, що становлять численні порушення НАФТА. 
Відповідач заявив, що «пиломатеріали з хвойних 
порід» є «товаром», а відтак спір є торговельним 
спором і повинен розглядатися на підставі Гла-
ви 20, а не Глави 11 НАФТА. Арбітраж вказав, 
що зазначені позивачем порушення мали відно-
шення і заподіяли шкоду «інвестору» та його «ін-
вестиціям» у розумінні Глави 11, та визнав свою 
юрисдикцію щодо позову. Поміж іншого, він за-
значив: «Немає положень, які прямо вказували 
б на те, що інвестиції та торгівля товарами по-
винні розглядатися як цілком відокремлені одне 
від іншого...». В іншому спорі США оспорювали 
запроваджений Мексикою акциз у розмірі 20% на 
напої, у яких використовувалися підсолоджувачі, 
виготовлені не з тростинного цукру, як порушен-
ня національного режиму і виграли його в Апеля-
ційному органі СОТ. Паралельно з цим американ-
ська корпорація Corn Products International Inc., 
крупний виробник конкуруючого підсолоджува-
ча (високофруктозного кукурудзяного сиропу) в 
Мексиці, заявила вимогу про виплату Мексикою 
компенсації у розмірі 425 млн. дол. США, обґрун-
товуючи її порушенням своїх прав як інвестора 

згідно з главою 11 НАФТА, включаючи право на 
отримання національного режиму. Факт такого 
порушення був визнаний арбітражем Міжнарод-
ного центру з вирішення інвестиційних спорів 
(МЦВІС) [1, c. 49-50].

Як справедливо вказують французькі автори 
Д. Карро та П. Жюйар, свобода, що надається 
міжнародним інвестиційним арбітражам, пе-
редбачає ризик розчинення поняття інвестицій 
у понятті майна, а поняття інвестиційного від-
ношення – у понятті контрактного відношення. 
Таке розчинення є небезпечним: воно розхитує 
конвенційну конструкцію, оскільки віддає пріо-
ритет зобов’язанню щодо захисту. Замість того, 
щоб застосовуватися тільки до інвестицій, це 
зобов’язання перетворюється у свого роду стра-
хування від усіх ризиків, які можуть загрожувати 
майну іноземців [7, с. 335].

Розмежування інвестицій і торгівлі все ж таки 
було дотримане у справі Global Trading Resource 
Corp. and Globex International, Inc. v. Ukraine 
[8]. Global Trading Resource Corp. та Globex 
International, Inc. – американські компанії, які за-
ймаються передусім експортом м’ясних продук-
тів. Позивачі уклали з українським ТОВ «Алан 
Трейд» договори на доставку і продаж м’яса 
птиці. Після того, як ТОВ «Алан Трейд» не змо-
гло розрахуватися за договорами, Global Trading 
Resource Corp. та Globex International, Inc. пода-
ли позов проти України до МЦВІС, вимагаючи 
виплати компенсації. Позивачі стверджували, що 
Державний комітет України з державного мате-
ріального резерву, уповноважений на укладення 
договорів з американськими експортерами м’яса 
птиці у 2008 р., призначив ТОВ «Алан Трейд» для 
підписання зазначених договорів. У зв’язку з цим 
Україна є відповідальною за дії як Державного ко-
мітету України з державного матеріального резер-
ву, так і ТОВ «Алан Трейд». 

У свою чергу, Україна заявила, що вимоги по-
зивачів являють собою ніщо інше, ніж вимоги про 
оплату за торговельними договорами і, таким чи-
ном, не є вимогами щодо «інвестицій». Арбітраж 
встановив, що договори купівлі-продажу, укладе-
ні позивачами, були звичайними комерційними 
трансакціями, тож не можуть вважатися інвести-
ціями для цілей Вашингтонської конвенції про по-
рядок вирішення інвестиційних спорів між держа-
вами та іноземними особами.

висновки. У світлі конвергенції між міжна-
родним торговельним та інвестиційним правом 
розробникам політики та законодавцю необхідно 
мати на увазі, що вжиття регуляторних заходів у 
сфері торгівлі може мати непередбачені наслідки 
в інвестиційній сфері у вигляді подання позовів 
іноземними інвесторами, задоволення яких озна-
чатиме значні непродуктивні витрати держави. Це 
вимагає посиленої уваги до вибору конкретних 
регуляторних заходів та способів їх застосування, 
максимального врахування концепцій як міжна-
родного торговельного, так і інвестиційного права, 
вивчення арбітражної практики з метою відпра-
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цювання продуктивної тактики захисту публічних 
інтересів у відповідних спорах. Крім того, власне 
законодавство України (господарське, податкове 
та ін.) повинно чітко розрізняти інвестиції та ку-
півлю-продаж. Інвестиції, хоч і можуть опосеред-
ковуватися договорами купівлі-продажу та інши-

ми договорами на оплатну передачу майна, мають 
власний економічний зміст. Придбання об’єктів 
інвестування здійснюється з метою їх утримування 
для примноження або збереження капіталу, а не з 
метою негайного перепродажу, що відрізняє інвес-
тиції від поточних торговельних операцій. 
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Актуальність статті. Сучасний підхід до ви-
значення актуальності цієї проблеми бачиться в 
тому, що що світові процеси глобалізації вплива-
ють і на стан злочинності. Вплив цей неоднознач-
ний. З одного боку, з’являється велика кількість 
нових «загроз», з іншого боку, глобалізація, у тому 
числі, і в її правовому вимірі, при раціональному 
до неї підході може внести свою лепту в процеси 
профілактики, попередження й припинення транс-
національних організованих злочинів.

постановка проблеми. В сучасних умовах 
проблема впливу глобалізаційних процесів на 
транснаціональну організовану злочиннісь загалом 
та тероризм зокрема є досить гострою, і потребує 
комплексного наукового підходу до її дослідження 
та вирішення. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основними цілями досліджуваної 
проблеми є визначення особливостей впливу гло-
балізаційних процесів на транснаціональну орга-
нізовану злочиннісь загалом та тероризм зокрема. 

виклад основного матеріалу. Питання впли-
ву глобалізаційних процесів на транснаціональну 
організовану злочиннісь загалом та тероризм зо-
крема тісно пов’язане з дослідженням специфіки 
співвідношення понять «глобалізація» і «злочин-
ність». Так, В. Лунєєв, розглядаючи проблему спів-
відношення понять «глобалізація» і «злочинність», 
наголошує на такому. Ті спроби, що благополучно 
й успішно «вписатися» у неминучі процеси глоба-
лізації не мають межувати з недооціненням її соці-
ально-небезпечних і криміногенних тенденцій, «…
можлива реалізація яких за умови «здачі на милість 
переможця» також буде закономірною» [1, c. 97] . 
Автор відзначає, що кримінологічний аспект глоба-
лізації дуже важливий, адже необхідно усвідомити, 
як розвивається і як буде розвиватися в недалекому 
майбутньому «…історично древня криміналізація 

людських відносин» за умови, коли набирають 
сили глобалізаційні процеси, або як протікає сам 
процес глобалізації за умови, коли злочинність роз-
вивається швидкими темпами.

З кримінологічної та кримінально-правової 
точок зору, безумовно, актуальним є питання про 
криміногенні й антикриміногенні властивості гло-
балізації і їхній вплив на якісно-кількісні показни-
ки злочинності, як національної, так і транснаціо-
нальної.

Водночас у глобалізації в контексті злочиннос-
ті можна виділити відразу два протилежні аспекти 
– криміногенний і антикриміногенний. Криміно-
генний аспект сприяє поширенню злочинності, 
появі нових видів злочинної діяльності й ін. Від-
повідно антикриміногенний аспект сприяє попе-
редженню й припиненню злочинної діяльності в 
рамках скоординованої взаємодії всього світового 
співтовариства.

Можна відзначити, що глобалізація вплинула, як 
мінімум, на шість криміногенно значимі аспекти:

1. На сукупність причин і умов злочинності, а 
також її окремі види.

2. Задіяна у виникненні нових видів і форм зло-
чинної діяльності.

3. Послужила підставою для розширення сфери 
«злочинного» у кримінальному законодавстві.

4. На транснаціоналізацію злочинності, зокре-
ма організовану.

5. На розширення міжнародного співробітни-
цтва в сфері боротьби зі злочинністю.

6. Глобалізація внесла вклад в зміст й органі-
зування попередження й припинення злочинності 
[1, c. 100].

З-поміж криміногенно значимих проблем необ-
хідно виділити проблему зайнятості й, пов’язаного 
з нею, рівня життя: проблему ринків фінансових 
спекуляцій; проблему істотного зниження можли-
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востей національних урядів у керуванні суспіль-
ством, і як наслідок, у попередженні злочинності 
й боротьби з нею.

Як справедливо відзначають дослідники цих 
проблем, в умовах глобалізації виникають нові 
криміногенні загрози безпеці людини [2, c. 424], 
і найбільшою небезпекою багато дослідників ви-
знають тероризм, що має економічні, соціальні й 
політичні передумови, які «…протиставляють тій 
системі цінностей, що закладена в основу утвер-
дження демократичних відносин через громадян-
ську згоду» [3, c. 29].

Отже, аналізуючи проблему впливу глобаліза-
ційних процесів на транснаціональну організовану 
злочинність, більшість авторів, передусім зверта-
ються увагу на проблему міжнародного терориз-
му, називаючи його «загальносвітовою проблемою 
номер один». Міжнародний тероризм вважають 
особливо небезпечним, тому що він стосується не 
тільки масової загибелі людей, але й величезних 
матеріальних втрат, створення «гнітючої атмос-
фери взаємної недовіри», розвитку й культивуван-
ня ненависті між націями й народами, посягає на 
основи нормальної життєдіяльності державних і 
суспільних інститутів, а подекуди загрожує й сер-
йозними геополітичними проблемами [4, c. 139]. 
Разом з тим сучасний тероризм «увібрав у себе в 
концентрованому вигляді практично всі помітні 
протиріччя сучасності».

Надлишковий рівень «зла», укладеного в «теро-
ристичний акт», якоюсь мірою навіть заважає вче-
ним зробити однозначний і загальноприйнятний 
висновок щодо кваліфікації цього явища. Отже, 
глобалізація, що виражається в інтернаціоналіза-
ції тероризму, стала однією з насущних сучасних 
проблем людства. Йдеться і про те, що «…сучас-
ний міжнародний тероризм використовується як 
інструмент міжнародної державної політики, од-
нак має принципово нове політико-економічне на-
повнення: змінилися суб’єкти, що застосовують те-
роризм, а також форми здійснення терористичних 
актів» [5, c. 44].

З огляду на сказане, не можна не враховувати 
той факт, що тероризм став організованим і має ма-
теріально-технічну забезпеченість, винуваті й самі 
сучасні глобальні держави. Так, наприкінці 1980 
років тероризм як явище зазнав серйозних змін, 
на які ні міжнародне право, ні національне законо-
давство не змогли адекватно й вчасно відреагувати. 
Через глибоко конспіративний характер своєї діяль-
ності «терористичні групи стали зручним інстру-
ментом для проведення прихованих операцій спе-
ціальних служб зацікавлених держав». Наприклад, 
радянські, американські, англійські й французькі 
спеціальні служби в 1970 і 1980 роках вирішували 
завдання щодо агентурного проникнення в націо-
налістичні екстремістські організації, надання їм 
підтримки задля використання у своїх цілях. Ско-
риставшись фінансовою підтримкою спонсорів, те-
рористичні організації згодом вийшли з-під контр-
олю цих спеціальних служб. Крім того, починаючи 
з останнього десятиліття минулого століття, міжна-

родні терористичні організації починають активно 
«використовувати» в інтересах транснаціональних 
корпорацій як «ефективні коштів розподілу сфер 
економічного впливу, конкурентної боротьби за те-
риторії, багаті вуглеводнями й іншими стратегічно 
важливими природними ресурсами» [6, c. 97].

Загалом міжнародному тероризму характерні: 
нероздільність у поєднанні політичних і кримі-
нальних інтересів; особлива безжальність і цинізм; 
ставка на масовість і всесвітній резонанс; активне 
проникнення агентів впливу терористичного зло-
чинного угрупування в державні структури.

Міжнародний тероризм від інших видів теро-
ризму відрізняють за його глобальністю, особли-
вою жорстокістю, масштабністю, політизованістю, 
поширення залякувань за межі однієї держави й ін. 
«Тут ми маємо справу з негативними сторонами 
глобалізації, що надала тероризму інтернаціональ-
ний розмах у його новій, найбільш стійкій формі 
– міжнародному тероризмі» [5, c. 45].

На думку А. Куликова, для ефективної боротьби 
з тероризмом необхідні такі дії:

1. Визначити на міжнародному рівні загальне 
поняття тероризму й комплекс причин, його що по-
роджують.

2. Розробляти базові принципи боротьби з між-
народним тероризмом.

3. Опрацювати модельний міжнародний закон 
про боротьбу з тероризмом.

4. Потрібна ефективна система міжнародного 
моніторингу тероризму.

5. Гостра потреба у правовій міжнародній ре-
гламентації проведення міжнародних антитерорис-
тичних операцій.

6. Якнайшвидша ратифікація членами міжна-
родного співтовариства конвенцій щодо боротьби 
з тероризмом [7, c. 154]. 

У цьому зв’язку О. Хлестов відзначає особливу 
роль ООН і створеного нею Антитерористичного 
комітету Ради безпеки в справі протидії глобально-
му тероризму. Разом з тим учені також звертають 
увагу на той факт, що самі рішучі й тверді заходи 
боротьби з міжнародним тероризмом в епоху глоба-
лізації потрібно здійснювати в рамках законності. 
«І відступ від загальноприйнятих у цивілізованому 
суспільстві принципів кримінального й міжнарод-
ного права створює лише ілюзію можливих успіхів 
у боротьбі з таким злом, як тероризм» [8, c. 182].

Не можна також залишити без уваги й пробле-
му «тіньової економіки», яку, вважають окремою 
проблемою, і яка, має безпосереднє відношення 
до способів фінансування глобального тероризму. 
Як. відзначає К. Мандригін, глобалізація суттєво 
впливає на «тіньову економіку», оскільки припус-
кає загальне зниження ролі національних границь і 
поступове злиття окремих національних мет у єди-
ний світовий ринковий простір. Відбувається так 
зване «виведення» економіки або значної частини 
її складових з-під внутрішньодержавної юрисдик-
ції. Ця ситуація потребує серйозного ставлення до 
проблем уникнення сплати податків і легалізації 
злочинних доходів. Саме ці проблеми, разом з ба-
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гатьма іншими, стають дуже актуальними в епоху 
стрімкої глобалізації всіх сфер державного й гро-
мадського життя. Водночас, не можна не помітити, 
що в глобальних масштабах ця протиправна діяль-
ність зачіпає інтереси відразу декількох держав, що 
зайвий раз нагадує про необхідність скорегованої 
міждержавної політики у сфері протидії описаним 
явищам [9, c. 117].

висновки. Таким чином, аналізуючи вплив 
глобалізаційних процесів на транснаціональну ор-
ганізовану злочинність загалом та тероризм зокре-
ма, потрібно говорити про те, що для сьогодення 
особливо характерна ситуація, коли скоювані від-
повідні злочини стосуються сфери національної 
безпеки відразу декількох держав. Тероризм стає 
транснаціональним, розмиваються чіткі географіч-
ні межі, вона застосовує всі досягнення сучасного 
глобального суспільства у своїх інтересах. Разом з 
тим не можна забувати, що самі по собі процеси 
глобалізації також суттево впливають на розвиток 
транснаціональної організованої злочинності, що 
це своєрідна відповідь на політичну й економічну 
експансію, з одного боку, і на прогресуюче розша-

рування на «багатих» і «бідних» не тільки на рівні 
національному, але й на рівні міждержавному, – з 
іншого.

Потрібно враховувати і те, що міжнародне спів-
робітництво, яке стало обов’язковим останнім часом 
у справі боротьби з транснаціональною організова-
ною злочинністю, потребує вироблення загальних і 
однакових підходів до протидії цьому явищу, узго-
дження критеріїв кваліфікації злочинних діянь, роз-
роблення відповідного категоріального й дифініцій-
ного апаратів, однаковості кримінального покарання 
за скоєні злочини й ін., що є одним з очевидних про-
явів глобалізації в правовій сфері.

Що ж стосується таких глобальних криміно-
генних проблем сучасності, як транснаціональна 
організована злочинність і тероризм, то боротьба 
з цими протиправними діяннями взагалі не вва-
жається можливою поза міжнародним співробіт-
ництвом держав. Отже, вдосконалення механізмів 
міжнародної боротьби з транснаціональною орга-
нізованою злочинністю загалом, та тероризмом зо-
крема, є одним з найбільш актуальних напрямків 
співробітництва держав. 
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прокурор як Суб’Єкт протидіЇ прАвопоруШенняМ, 
Що вчиняЮтьСя у криМінАльно-виконАвчих уСтАновАх

У статті проаналізовано діяльність прокурора з протидії правопорушенням у кримінально-виконавчих установах за-
собами прокурорського нагляду. Досліджуються повноваження, спрямовані на виявлення, усунення порушень закону, та 
на притягнення порушників до юридичної відповідальності.

Ключові слова: прокурор, протидія злочинності, прокурорський нагляд, кримінально-виконавчі установи, виправ-
ні колонії. 

В статье проанализирована деятельность прокурора по противодействию правонарушениям в уголовно-испол-
нительных учреждениях средствами прокурорского надзора. Исследуются полномочия, направленные на выявление, 
устранение нарушений закона, и на привлечение нарушителей к юридической ответственности.

Ключевые слова: прокурор, противодействие преступности, прокурорский надзор, уголовно-исполнительные 
учреждения, исправительные колонии.

In the article activity of the prosecutor from counteraction offence in criminally executive establishments by facilities of pros-
ecution supervision is analysed. Powers, directed on an exposure, removal of breaches of law and on bringing in of violators to 
legal responsibility are probed.

Key words: prosecutor, counteraction criminality, prosecution supervision, criminally executive establishments, correctional 
colonies.

постановка проблеми в загальному вигляді. 
У системі суб’єктів протидії злочинності важливе 
місце займають органи прокуратури України. Кон-
ституційний статус прокуратури України обумов-
лює її особливу роль у державному механізмі – вона 
не належить до жодної з трьох гілок влади відповід-
но до класичного поділу влади, водночас має власну 
мету та завдання, здійснює покладені на неї Консти-
туцією України функції. Незважаючи на наявність 
різних думок та тривалу наукову дискусію щодо 
місця прокуратури серед державних органів Украї-
ни, варто погодитися з позицією провідних вчених 
про те, що прокуратура є і може бути самостійним 
державним інститутом, який, не входячи в жодну з 
гілок влади, активно взаємодіє з ними, що дозволяє 
їй ефективно реалізовувати свою правоохоронну та 
правозахисну роль за допомогою контрольно-на-
глядових функцій [1, с. 20–22]. Тож слушно зазна-
чається у фаховій літературі, що вся робота проку-
ратури щодо зміцнення законності й правопорядку 
в державі, захисту прав і законних інтересів грома-
дян, суспільства, держави є одночасно протидією та 
запобіганням злочинам [2, с. 79]. Але слід додати, 
що засобами прокурорського нагляду здійснюється 
протидія не лише злочинам (кримінальним правопо-
рушенням), а й іншим порушенням закону. 

Актуальність статті. Прокуратура України має 
багаторічний досвід боротьби зі злочинністю, в 

тому числі і в кримінально-виконавчих установах. 
Так, Імператорським Указом від 7 листопада 1775 
року губернським прокурорам наказувалось: «по-
печение иметь о прокормлении под стражей, содер-
жащихся, и чтобы дела сих людей скорее решение 
получили, и они скорее отправлены или выпущены 
были, и для того губернский прокурор должен хо-
дить чаще по тюрьмам, по крайней мере, единожды 
в неделю, а именно по пятницам после обеда, дабы 
посмотреть состояние в тюрьме содержащихся и 
доходит ли до них все то, что определено, и содер-
жат ли их сходственно их состоянию и человеколю-
бию» [3, с. 33]. Не дивлячись на певні зміни сфери 
прокурорської діяльності протягом подальших ро-
ків, нагляд за правильним триманням ув’язнених 
та засуджених був збережений і в наступних норма-
тивних актах, які регулювали функції прокуратури, 
зокрема, у Положенні про прокурорський нагляд в 
УРСР від 28 травня 1922 року, Положенні про про-
курорський нагляд в СРСР від 24 травня 1955 року, 
Законі СРСР «Про прокуратуру СРСР» від 30 лис-
топада 1979 року тощо.

Згідно з п. 4 ст. 121 Конституції України обов’язок 
здійснення нагляду за додержанням законів під час 
виконання судових рішень у кримінальних справах, 
а також при застосуванні інших заходів примусово-
го характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян покладено на прокуратуру. Це 
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положення закріплене також у ст. 22 Криміналь-
но-виконавчого кодексу України, Законах України 
«Про прокуратуру», «Про міліцію», «Про попере-
днє ув’язнення». Зазначений вище нагляд є тради-
ційною функцією прокуратури, при цьому майбутнє 
органів прокуратури України також пов’язується зі 
здійсненням відповідного нагляду, оскільки він є і 
продовжує залишатися її конституційною функ-
цією. Так, у проекті Закону України «Про проку-
ратуру» [4], підготовленому Адміністрацією Пре-
зидента України, питанням здійснення нагляду за 
додержанням законів при виконанні судових рішень 
у кримінальних справах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян присвяче-
но статтю 27. Водночас суттєве оновлення чинного 
законодавства, особливо у кримінально-виконавчій 
сфері, що відбувається протягом останніх років і 
триває на даний час, викликає потребу систематич-
ного та постійного наукового осмислення та дослі-
дження наведених питань. Тож наукове дослідження 
практичних проблем, пов’язаних з протидією засо-
бами прокурорського нагляду правопорушенням, 
зокрема, у кримінально-виконавчих установах не 
втрачає своєї актуальності і на сьогодні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Науковий аналіз питань, пов’язаних із реалізацією 
функції нагляду за додержанням законів під час ви-
конання судових рішень у кримінальних справах, а 
також при застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої сво-
боди громадян прокуратури стало предметом до-
слідження таких вчених та практичних працівників 
як є.П. Блажівський, П.М. Каркач, І.М. Козьяков, 
М.П. Курило, М.Й. Курочка, В.П. Пшонка, В.В. 
Сухонос, О.М. Толочко, М.С. Туркот, В.Д. Фінько, 
М.К. Якимчук та інші. Що ж стосується протидії 
прокуратурою злочинності, то відповідні питання 
досліджували зокрема: В.М. Куц, О.Г. Кальман, 
О.М. Литвак, С.С. Мірошниченко та інші. 

Формулювання цілей статті. Метою цієї стат-
ті є дослідження особливостей діяльності проку-
рора як суб’єкта протидії правопорушенням, що 
вчиняються у кримінально-виконавчих установах. 
Слід нагадати, що як випливає зі ст. 11 Криміналь-
но-виконавчого кодексу України, кримінально-ви-
конавчі установи є, поряд з арештними домами та 
спеціальними виховними установами (виховними 
колоніями), установами виконання покарань, та по-
діляються на кримінально-виконавчі установи від-
критого (виправні центри) та закритого (виправні 
колонії) типу. Тож відповідні особливості дослі-
джуватимуться на прикладі саме названих об’єктів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Сутність, предмет, завдання та повноваження про-
курорів з указаного вище нагляду у загальних ри-
сах сформульовані в главі 4 Закону України «Про 
прокуратуру» [5] та наказі Генерального прокурора 
України № 7гн від 12 квітня 2013 року «Про ор-
ганізацію прокурорського нагляду за додержанням 
законів при виконанні судових рішень у криміналь-
них провадженнях, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обме-
женням особистої свободи громадян» [6].

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про про-
куратуру» предметом нагляду є додержання закон-
ності під час перебування осіб у місцях тримання 
затриманих, попереднього ув’язнення, в установах 
виконання покарань, інших установах, що викону-
ють покарання або заходи примусового характеру, 
які призначаються судом, додержання встановле-
ного кримінально-виконавчим законодавством по-
рядку та умов тримання або відбування покарання 
особами у цих установах, їх прав і виконання ними 
своїх обов’язків.

У цій же статті закону надалі перелічені повно-
важення прокурорів під час здійснення цього виду 
нагляду. Під поняттям «прокурор» у наведеній нор-
мі розуміються: Генеральний прокурор України, 
перший заступник, заступники Генерального про-
курора України, їх старші помічники та помічники, 
прокурори Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва і Севастополя, спеціалізованих проку-
ратур (на правах обласних), їх перші заступники, 
заступники, міжрайонні прокурори, прокурори 
міст, районів, районів у містах та прирівняних до 
них спеціалізованих прокуратур, їх перші заступ-
ники і заступники, начальники головних управлінь, 
управлінь, відділів прокуратур, їх перші заступни-
ки, заступники, старші прокурори та прокурори 
прокуратур усіх рівнів, які діють у межах своєї 
компетенції. 

Для виконання покладених завдань і функцій 
прокурори наділені широкими повноваженнями, 
котрі дають їм можливість своєчасно виявляти і зу-
пиняти порушення закону. У спеціальній літерату-
рі ці повноваження отримали розроблену теорією 
прокурорського нагляду назву – «правові засоби 
прокурорської діяльності», під якими розуміються 
закріплені в законодавстві дії та правові акти про-
курорських працівників, спрямовані на реалізацію 
ними завдань і функцій прокуратури [7, с. 77].

Розглянемо види засобів прокурорської діяль-
ності на прикладі виправних колоній.

До засобів, за допомогою яких виявляються по-
рушення законів, причини та умови, що їм спри-
яють, належать, зокрема наступні повноваження 
прокурора: у будь-який час відвідувати установи, 
в яких засуджені відбувають покарання; опитувати 
осіб, що там перебувають; проводити особистий 
прийом зазначеної категорії осіб; самостійно роз-
глядати заяви і скарги засуджених; знайомитись з 
документами, на підставі яких ці особи засудже-
ні; проводити комплексні та галузеві перевірки; за 
необхідності залучати до них відповідних спеціа-
лістів; надавати доручення про проведення переві-
рок; перевіряти законність наказів, розпоряджень 
і постанов адміністрації виправних колоній; що-
місячно перевіряти додержання вимог законодав-
ства при розгляді звернень засуджених, стан обліку 
інформації про злочини та події, законність накла-
дення дисциплінарних стягнень та поміщення за-
суджених до карцерів, дисциплінарних ізоляторів, 
переведення до приміщень камерного типу (оди-
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ночних камер); вимагати від посадових чи служ-
бових осіб надання пояснень з приводу допущених 
порушень тощо.

До засобів прокурорської діяльності при здій-
сненні зазначеного нагляду у виправних колоніях, 
за допомогою яких усуваються порушення законів, 
належать такі повноваження: зупиняти виконан-
ня наказів, розпоряджень і постанов адміністрації 
установ щодо поміщення та тримання засуджених, 
або скасовувати їх; надавати адміністрації уста-
нов обов’язкові для виконання вказівки щодо до-
держання встановлених законодавством порядку 
і умов тримання засуджених до позбавлення волі; 
негайно припиняти незаконне і безпідставне засто-
сування до осіб спеціальних засобів (наручників, 
гамівних сорочок, гумових кийків тощо); негайно 
звільняти осіб, які незаконно перебувають в місцях 
позбавлення волі; вносити подання; розпочинати 
досудове розслідування, ініціювати притягнення 
особи до адміністративної відповідальності та ін.

До правових засобів, спрямованих на притяг-
нення порушників законів до юридичної відпо-
відальності, належать повноваження: ініціювати 
притягнення винних осіб до дисциплінарної від-
повідальності (у поданні, вказівці); ініціювати 
притягнення винної особи до адміністративної 
відповідальності шляхом винесення відповідної 
постанови; розпочинати досудове розслідування 
кримінального правопорушення, здійснювати про-
цесуальне керівництво досудовим розслідуванням; 
підтримувати державне обвинувачення в суді.

Наведені вище засоби прокурорської діяль-
ності у своїй сукупності становлять групу засобів, 
спрямованих на попередження правопорушень у 
виправних колоніях. Також до цієї групи належать 
засоби, метою яких є створення і забезпечення на-
лежних медико-санітарних умов, матеріально-по-
бутового обслуговування і умов праці у виправних 
колоніях тощо. Попереджувальний вплив матиме і 
якісне висвітлення прокурором результатів переві-
рок та вжитих у піднаглядних об’єктах заходів у за-
собах масової інформації. 

Зміст застосування у виправних колоніях на-
ведених вище засобів прокурорської діяльності у 
тій чи іншій їх сукупності та їх взаємозв’язку між 
собою становить протидію злочинності щодо зло-
чинів та інших правопорушень, які вчиняються у 
вказаних установах.

Слід враховувати, що багатоманітність об’єктів 
прокурорської діяльності з нагляду за додержанням 
законів при виконанні судових рішень у криміналь-
них провадженнях та інших примусових заходів, як 
і особливий статус такої діяльності, визначили спе-
цифіку та високі вимоги до її організації. У спеці-
альній літературі організацію роботи органів про-
куратури також віднесено до засобів прокурорської 
діяльності, адже в усі часи організаційний фактор 
розглядався як важливе джерело підвищення ефек-
тивності прокурорської діяльності, зміцнення за-
конності й правопорядку [8, с. 21] .

Важливо щоб у полі зору територіальної проку-
ратури знаходились всі актуальні питання нагляду та 

об’єкти, які потребують особливої уваги прокурора. 
Так, відповідно до п. 10.1 наказу Генерального проку-
рора України № 1гн у міських, районних, міжрайон-
них та інших прирівняних до них прокуратурах фор-
мується «паспорт», у якому накопичується вичерпна 
інформація і статистичні дані щодо стану законності, 
злочинності, особливостей соціально-економічного 
розвитку регіону та специфіки піднаглядних об’єктів 
[9]. Тому відповідна інформація щодо виправних та 
виховних колоній, виправних центрів, арештних до-
мів та дільниць слідчих ізоляторів на території ви-
правних колоній, багатопрофільних лікарень для 
засуджених, у т.ч. розташованих у межах СІЗО, ізо-
ляторів тимчасового тримання та інших об’єктів є 
необхідною складовою такого «паспорту».

Основним засобом нагляду за додержанням за-
конів при виконанні судових рішень у криміналь-
них провадженнях є перевірка додержання законів. 
Залежно від характеру питань, що перевіряються і 
конкретної ситуації прокурор може проводити пе-
ревірки таких видів: загальні або комплексні, коли 
додержання законів в установах перевіряється в 
повному обсязі; предметні або цільові, коли пере-
віряються лише деякі питання, які входять до пред-
мету нагляду; контрольні, які переслідують мету 
одержання достовірної інформації про фактичне 
усунення раніше виявлених порушень закону тощо.

Правильно організована прокурорська перевір-
ка є однією з умов її результативності. Кожна пере-
вірка має проводитися за відповідною методикою 
(для цього доцільно вивчити наявні методичні ре-
комендації Генеральної прокуратури і прокуратур 
обласного рівня та пам’ятки з указаних питань). 
Також вона повинна охоплювати всі питання плану. 

Готуючись до перевірки, прокурор має врахову-
вати її обов’язкові складові: виявлення порушень 
закону; встановлення причин та умов, що їм спри-
яли; виявлення осіб, які допустили порушення за-
кону; вжиття заходів до усунення порушень закону 
і поновлення порушених прав; притягнення до від-
повідальності осіб, які допустили ці порушення. 
Жодна із зазначених п’яти складових перевірки не 
може бути проігнорована прокурором.

Актами реагування прокурора на виявлені по-
рушення закону є вказівка, подання, постанова.

Вказівка є специфічним і досить важливим ак-
том реагування прокурора з нагляду за додержан-
ням законів при виконанні кримінальних покарань 
та інших примусових заходів. Її використання дає 
можливість прокурору реагувати на виявлені по-
рушення законів негайно, у найкоротші терміни 
зупиняти незаконні дії як адміністрації, так і осіб, 
які тримаються в місцях виконання покарань. Ви-
ходячи з наведеного, вказівка прокурора на прак-
тиці стала основним засобом усунення порушень 
законів у зазначеній сфері правовідносин. Так, на-
приклад, прокурором Чернівецької області в берез-
ні поточного року видана вказівка про усунення ви-
явлених порушень законодавства при застосуванні 
відеоспостереження у Сокирянській виправній 
колонії № 67 та арештному домі, створеному при 
установі.



120

№5 / 2013 р.
♦

Подання – це акт реагування прокурора на ви-
явлені порушення закону з вимогою про: усунення 
порушень закону, причин цих порушень та умов, 
що їм сприяють; притягнення осіб до передбаченої 
законом відповідальності; відшкодування шкоди; 
скасування нормативно-правового акта, окремих 
його частин або приведення його у відповідність із 
законом; припинення незаконних дій чи бездіяль-
ності посадових і службових осіб.

У разі виявлення в діянні службової особи 
кримінально-виконавчої установи або громадя-
нина ознак адміністративного правопорушення 
прокурор, керуючись ст. 24 Закону України «Про 
прокуратуру», може винести постанову про ініці-
ювання притягнення особи до адміністративної 
відповідальності. Якщо ж під час перевірки ви-
являться обставини, що можуть свідчити про вчи-
нення кримінального правопорушення, прокурор 
зобов’язаний внести відповідні відомості до єди-
ного реєстру досудових розслідувань, розпочавши 
таким чином досудове розслідування. Такими фак-
тами наприклад, можуть бути: фальсифікації або 
підробки, зловживання, перевищення влади або 
службових повноважень з боку службових осіб, 
випадки катувань тощо.

Залежно від характеру порушення закону, про-
курор на підставі ст. 36-1 Закону України «Про про-
куратуру» може звернутися до суду з заявою (позо-
вом) про захист прав і законних інтересів громадян, 
держави та інших юридичних осіб.

Для повного усвідомлення важливості засобів 
прокурорського реагування слід навести й відповід-
ні статистичні показники у зазначеній сфері право-
відносин. Так, згідно статистичної інформації про 
роботу прокурора, за 9 місяців 2013 року всього по 
Україні при здійсненні нагляду за додержанням за-
конів при виконанні судових рішень у кримінальних 
провадженнях: за ініціативою прокурора з виправ-

них колоній звільнено 4 незаконно утримуваних 
особи; у виправних колоніях розглянуто 1566 до-
кументів прокурорського реагування з вжиттям за-
ходів щодо усунення порушень закону, та 212 – у 
виправних центрах; притягнуто до дисциплінарної, 
адміністративної, матеріальної відповідальності 
2092 працівники виправних колоній та 268 – праців-
ників виправних центрів; у виправних колоніях роз-
почато 40 кримінальних проваджень, у виправних 
центрах – 10; з них до суду направлено відповідно 
16 та 1 [10]. Наведені показники підкреслюють важ-
ливість та ефективність систематичного проведення 
відповідних прокурорських перевірок у піднагляд-
них установах, що дозволяє протидіяти злочинам та 
іншим правопорушенням на їх території.

Відповідно до п. 13 наказу № 7 гн, критерія-
ми оцінки ефективності наглядової діяльності на 
цьому напрямі є: реальний стан законності у під-
наглядних органах та установах; запобігання і 
протидія злочинності та корупції; повнота вжитих 
заходів реагування щодо усунення порушень за-
конів, причин та умов, що їм сприяли; поновлення 
порушених конституційних прав і свобод людини; 
відшкодування завданої шкоди; відповідність чин-
ному законодавству, міжнародним нормам і стан-
дартам умов тримання осіб у місцях та установах 
застосування заходів примусового характеру, попе-
реднього ув’язнення і виконання покарань. 

висновки. Отже, прокурорський нагляд за 
додержанням законів під час виконання судових 
рішень у кримінальних справах, а також при за-
стосуванні інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи гро-
мадян є ефективним засобом виявлення, усунення 
та попередження прокурором порушень законності 
у діяльності піднаглядних об’єктів, завдяки якому 
справляється позитивний вплив на функціонуван-
ня всієї кримінально-виконавчої системи України.

списоК виКоРисТаних джеРел:
1. Тацій В.Я. Роль і місце прокуратури в системі правоохоронних органів в Україні / В.Я. Тацій // Проблеми розвитку 

прокуратури України в умовах становлення демократичної держави. – К., 1996. – С. 20–22.
2. Проблеми протидії злочинності: підруч. / [Кальман О.Г., Козьяков І.М., Куц B.М, Лизогуб Б.В., Мірошниченко С.С., 

Подільчак О.М., Толочко A.M., Туркот М.С.]; за ред. проф. О.Г. Кальмана. – Харків: Вид-во ТОВ фірма «Новасофт», 2010. 
– 352 с.

3. Каркач П.М. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань: навч. посібн. / 
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