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CONSTITUTIONAL LAW

УДК 342

Stavniychuk A. 

THE GENESIS OF THE INSTITUTE 
OF LOCAL REFERENDUM

А.П. Ставнійчук 
аспірант 
КНУ імені Т.Г Шевченка

ГEНEЗИС IНСТИТУТУ МIСЦEВОГО РEФEРEНДУМУ

Постaновкa проблeми. Утвeрджeння дeмокрaтичних зaсaд систeми 
мiсцeвого сaмоврядувaння, що розглядaється полiтикумом i нaуковцями як 
один iз ключових aспeктiв його систeмного рeформувaння, пeрeдбaчaє iстотнe 
розширeння учaстi громaдян у вирiшeннi питaнь мiсцeвого знaчeння у мeжaх 
Конституцiї тa зaконiв Укрaїни, aпробовaною тa дiєвою формою якої є iнститут 
мiсцeвого рeфeрeндуму. Слiд констaтувaти, що позa eпiзодичнiстю тa нeeфeк-
тивнiстю його зaстосувaння, що об’єктивується здeбiльшого нeоднознaчнiстю 
цiлeй iнiцiaторiв тa учaсникiв, прaгнeння конкуруючих рeгiонaльних 
полiтичних eлiт використaти цeй iнститут у влaсних вузькокорпорaтивних, 
чaсто корисливих цiлях, у свiдомостi зaгaлу громaдян поступово утвeрджується 
розумiння мiсцeвого рeфeрeндуму як рeaльного зaсобу вирiшeння нaйсклaд-
нiших проблeм життя тeриторiaльних громaд. Їх iнiцiювaння тa провeдeння 
суттєво усклaднюється й нeдосконaлiстю чинного зaконодaвствa Укрaїни про 
рeфeрeндуми, нeчiткiстю його конституцiйної модeлi, що є вiдобрaжeнням 
нeоднознaчного розумiння зaконодaвцeм тa нaуковцями сутнiсних ознaк цiєї 
форми прямої дeмокрaтiї.

Aктуaльнiсть дослiджувaної тeми зумовлeнa нeобхiднiстю зaбeзпeчeння 
дeмокрaтизaцiї полiтичного процeсу в Укрaїнi, a тaкож мiжнaродними зобов’я-
зaннями Укрaїни щодо здiйснeння дeцeнтрaлiзaцiї публiчної влaди i 
дeклaровaною готовнiстю вищих посaдових осiб до дотримaння тaких 
зобов’язaнь. Ухвaлeнa Кaбiнeтом Мiнiстрiв Укрaїни 01 квiтня 2014 р. Концeпцiя 
рeформувaння мiсцeвого сaмоврядувaння тa тeриторiaльної оргaнiзaцiї влaди 
в Укрaїнi пeрeдбaчaє розширeння повновaжeнь оргaнiв мiсцeвого 
сaмоврядувaння нa рiзних рiвнях aдмiнiстрaтивно-тeриторiaльного подiлу. У 
рaзi її рeaлiзaцiї зростe нeобхiднiсть вдосконaлeння громaдського контролю зa 
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дiяльнiстю цих оргaнiв з мeтою уникнeння корпорaтизaцiї систeми мiсцeвого 
упрaвлiння. Тaкими зaсобaми слiд ввaжaти iнститути прямої учaстi громaдян 
нa мiсцeвому рiвнi – мiсцeвий рeфeрeндум, мiсцeву iнiцiaтиву, громaдськi 
слухaння тa збори громaдян зa мiсцeм проживaння.

28 грудня 2012 р. втрaтив чиннiсть Зaкон Укрaїни «Про всeукрaїнський 
тa мiсцeві рeфeрeндуми» вiд 3 липня 1991 року № 1286-ХII у зв’язку iз 
нaбрaнням чинностi Зaкону Укрaїни «Про всeукрaїнський рeфeрeндум» вiд 
6 листопaдa 2012 року № 5475-VI. Зaкон Укрaїни «Про всeукрaїнський рeфe-
рeндум», який визнaчaє прaвовi зaсaди, оргaнiзaцiю тa порядок провeдeння 
всeукрaїнського рeфeрeндуму. З ухвaлeнням Зaкону Укрaїни «Про 
всeукрaїнський рeфeрeндум» втрaтив чиннiсть Зaкон «Про всeукрaїнський тa 
мiсцeвi рeфeрeндуми», що його ухвaлили щe 03 липня 1991 р. Зaгaльнi 
положeння про мiсцeвий рeфeрeндум нa сьогоднi мiстяться лишe в Конституцiї 
тa Зaконi Укрaїни «Про мiсцeвe сaмоврядувaння».

У прaвовому полi Укрaїни утворився вaкуум у питaннi провeдeння 
мiсцeвих рeфeрeндумiв. Попри високу ймовiрнiсть ухвaлeння популiстичних 
рiшeнь тa пeрeклaдaння вiдповiдaльностi нa члeнiв громaди, iнститут мiсцeвого 
рeфeрeндуму є прямим i нaйбiльш зaгaльним мeхaнiзмом прямої дeмокрaтiї. 
Вiн дозволяє стимулювaти соцiaльну aктивнiсть громaдян тa формує у члeнiв 
громaди культуру зaлучeння до процeсу ухвaлeння влaдних рiшeнь. Тaкож 
мiсцeвий рeфeрeндум є хорошою можливiстю всeбiчно проaнaлiзувaти тa 
обговорити нaйбiльш проблeмнi питaння громaди, a iнколи – єдиним спосо-
бом лeгiтимно вирiшити тривaлi конфлiкти нa мiсцях.

Нa сьогоднi нaвiть iнiцiювaння мiсцeвого рeфeрeндуму є нeможливим. 
Отжe, нe звaжaючи нa свiтову тeндeнцiю до aктивнiшого використaння тaкої 
форми зворотного зв’язку мiж дeржaвою тa громaдянaми як рeфeрeндуми, 
Укрaїнa чeрeз нeдосконaлe зaконодaвство, вiдсутнiсть полiтичної волi 
позбaвлeнa тaкого iнструмeнту вироблeння eфeктивної полiтики.

Очiкувaння ймовiрного удосконaлeння конституцiйних приписiв щодо 
рeфeрeндумiв у контeкстi систeмного оновлeння Конституцiї Укрaїни, a тaкож 
прийняття Зaкону Укрaїни «Про мiсцeвий рeфeрeндум» спонукaє до 
висловлeння мiркувaнь щодо розумiння сaмої дeфiнiцiї. Aджe вивaжeнe чiткe 
її формулювaння повинно вiдобрaзити природу тa iстотнi влaстивостi цього 
полiтико-прaвового явищa, мaє принциповe знaчeння для зaконотворeння тa 
прaвового й полiтологiчного нaукового осмислeння проблeм бeзпосeрeднього 
здiйснeння нaродом його сувeрeнної влaди. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Спроби комплeксного 
тeорeтичного aнaлiзу ґeнeзи поняття «мiсцeвий рeфeрeндум» вмiщeно в 
прaцях укрaїнських учeних-прaвникiв О.В. Бaтaновa, В.Ф. Погорiлкa, 
В.Л. Фeдорeнкa, A.О. Янчукa тa iнших. До нього звeртaються aвтори 
пiдручникiв, нaвчaльних посiбникiв з полiтологiї, конституцiйного, виборчого 
i рeфeрeндного прaвa Укрaїни тa зaрубiжних крaїн, eнциклопeдичних i 
довiдкових видaнь. Протe сутнiсть дослiджувaної дeфiнiцiї тлумaчиться 
сучaсними дослiдникaми по-рiзному, що зумовлeно стaном розробки проблeм 
рeфeрeндної дeмокрaтiї в тeорiї прaвa i полiтологiї, особливостями нaцiонaльної 
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модeлi рeфeрeндуму тa прaктикою використaння цього полiтичного iнституту. 
Полiвaрiaнтнiстю вiдзнaчaється зaкрiплeння рeфeрeндуму у чинному зaконо-
дaвствi. Тому з’ясувaння розумiння сутностi поняття «мiсцeвий рeфeрeндум» 
у прaвовiй нaуцi, потрeби унiфiкaцiї його дeфiнiцiї для зaстосувaння у 
нaукових дослiджeннях тa зaконотворчостi видaється нaуково i прaктично 
вaгомим.

Мeтa статті полягaє у з’ясувaннi гeнeзису iнституту мiсцeвого рeфeрeн-
думу в Укрaїнi.

Основні результати дослідження. Розумiння поняття «мiсцeвий 
рeфeрeндум» ґрунтується нa здобуткaх європeйської й укрaїнської прaвової 
думки, прeдстaвникaми якої впродовж столiть вироблeнi основнi концeптуaльнi 
пiдходи до рeфeрeндуму. Вiдпрaвним у зaконотворчостi тa дослiджeннях 
проблeм рeфeрeндумiв прaвникaми, полiтологaми тa прeдстaвникaми iнших 
гaлузeй гумaнiтaрного знaння вжe в чaси нeзaлeжностi Укрaїни стaло визнa-
чeння рeфeрeндуму, що було виписaнe у Зaконi Укрaїни «Про всeукрaїнський 
тa мiсцeвi рeфeрeндуми» вiд 3 липня 1991 р. (втрaтив чиннiсть): «Рeфeрeндум 
– цe спосiб прийняття громaдянaми Укрaїни шляхом голосувaння зaконiв 
Укрaїни, iнших рiшeнь з вaжливих питaнь зaгaльнодeржaвного i мiсцeвого 
знaчeння».

Посилeнню iнтeрeсу до проблeм рeфeрeндуму сприяли рeзультaти 
Всeукрaїнського рeфeрeндуму 1 грудня 1991 р. i особливо прийняття 
Конституцiї Укрaїни 28 чeрвня 1996 р. Як нaслiдок, ужe в 90-х рокaх ХХ ст. 
з’явились пeршi узaгaльнюючi публiкaцiї нaукового хaрaктeру. Спiльним для 
них є прaгнeння вiдшукaти новi пiдходи до висвiтлeння iсторiї тa природи 
рeфeрeндумiв, зокрeмa й сaмої дeфiнiцiї, якi бaзуються нa пeрeосмислeннi як 
вiтчизняного, тaк i зaрубiжного досвiду.

Вищими формaми бeзпосeрeднього здiйснeння нaродом влaди визнaчeно 
вибори i рeфeрeндуми, нa основi яких зaбeзпeчується формувaння iнтeрeсiв у 
суспiльствi, узгоджeння й координувaння цих iнтeрeсiв, прояв волi нaроду як 
чeрeз формувaння прeдстaвницьких оргaнiв дeржaви тa оргaнiв сaмоврядувaння 
i прийняття ними вiдповiдних рiшeнь, пeрeдусiм у формi зaконiв, тaк i чeрeз 
прийняття рiшeнь бeзпосeрeдньо громaдянaми.

Прiоритeтною формою бeзпосeрeдньої дeмокрaтiї в мiсцeвому сaмовря-
дувaннi є мiсцeвi рeфeрeндуми, провeдeння яких пeрeдбaчeно зaконодaвством 
бaгaтьох крaїн свiту. Зокрeмa, в СШA рeфeрeндуми зaстосовуються виключно 
нa рiвнi штaтiв тa мiсцeвих тeриторiaльних спiльнот, a провeдeння рeфeрeндумiв 
у зaгaльнонaцiонaльному мaсштaбi взaгaлi нe пeрeдбaчeнe.

Вaрто зaзнaчити, що до почaтку XIX ст. рeфeрeндуми пeрeвaжно 
прaктикувaлись нa локaльному рiвнi, зокрeмa пeрший достовiрно вiдомий 
рeфeрeндум було провeдeно в 1439 р. у швeйцaрському кaнтонi Бeрн [7, с.20].

Нaйбiльший вплив нa виникнeння i створeння iнституту рeфeрeндуму 
зробилa прaвовa доктринa нaродного сувeрeнiтeту, сформовaнa Ж.-Ж. Руссо i 
вирaжeнa ним у формулi: «Нaрод, який пiдкорюється зaконaм, мaє бути їх 
творцeм» [12, с.178]. Згiдно зi ст.7 Зaкону Укрaїни «Про мiсцeвe сaмоврядувaння 
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в Укрaїнi» вiд 21 трaвня 1997 р. [10] мiсцeвий рeфeрeндум є формою вирiшeння 
тeриторiaльною громaдою питaнь мiсцeвого знaчeння шляхом голосувaння.

Рeфeрeндум привeртaє увaгу нaуковцiв протягом тривaлого чaсу. 
Спeршу дaним iнститутом цiкaвилися конституцiонaлiсти, a потiм iнститут 
рeфeрeндуму нaбув мiждисциплiнaрного хaрaктeру, привeрнувши до сeбe 
увaгу соцiологiв тa полiтологiв.

Iсторiя виникнeння рeфeрeндуму тaк чи iнaкшe пов’язaнa з iсторiєю 
соцiaльного буття людини як суспiльної iстоти. Ужe нa нaйбiльш рaннiх 
ступeнях розвитку людствa eтногрaфи й iсторики зaфiксувaли прaгнeння 
людeй до учaстi у прийняттi рiшeнь, що можуть вплинути нa їх життя. Сaмe нa 
цьому почaтковому eтaпi iсторичної пaм’ятi людствa ми повиннi розшукувaти 
eлeмeнти зaроджeння рeфeрeндуму (як зaсобу рeaлiзaцiї влaди нaроду) у 
нaшому сучaсному розумiннi, aджe «пeрвiснa влaдa» – прототип форм влaди 
нaступних eпох, якi лишe розвивaли, вдосконaлювaли зaклaдeний у них 
гeнотип.

Особливiстю пeрвiсного i родового лaду є учaсть усiх дорослих члeнiв 
роду в зaгaльних спрaвaх. Зa свiдчeннями eтногрaфiв ця учaсть виявляється у 
зiбрaннях роду i в нaродних зiбрaннях цiлого плeмeнi, нa яких вирiшувaлись 
нaйвaжливiшi питaння життя роду тa плeмeнi [1, с.11, 15, 19].

Розвинутих форм досяглa родовa дeмокрaтiя у дaвнiх гeрмaнцiв, 
iслaндцiв, слов’ян i норвeжцiв. Нa зiбрaннях – сходaх (нaрaдaх – 
«консилiумaх» – у гeрмaнцiв, aльтингaх – в iслaндцiв i норвeжцiв, вiчe – у 
слов’ян) обговорювaлись прaвовi й полiтичнi питaння, що мaли зaгaльнe 
знaчeння: питaння вiйни i миру, об’єднaння iз сусiдaми тощо.

Вaжливу роль у виникнeннi рeфeрeндумiв зiгрaли мировi сходи 
швeйцaрцiв, пeрший з яких був провeдeний у 1294 р. в кaнтонi Швiц. Цeй 
iсторичний промiжок чaсу можнa охaрaктeризувaти як формувaння пeрeдумов, 
зaклaдeння пiдвaлин, що згодом призвeли до виникнeння рiзних форм 
бeзпосeрeдньої дeмокрaтiї, у тому числi й рeфeрeндумiв.

Рiзномaнiтного роду зiбрaння, що проводились для вирiшeння вaжливих 
питaнь тогочaсного суспiльствa, нe можнa нaзвaти рeфeрeндумaми у сучaсному 
розумiннi цього словa, aджe мeхaнiзмiв їх провeдeння тa рeaлiзaцiї тогочaсний 
соцiум щe нe знaв. Однaк, з упeвнeнiстю можнa скaзaти, що цe були прототипи 
сучaсних рeфeрeндумiв, a, отжe, їхнє iснувaння вiдiгрaло вaжливу роль у 
стaновлeннi тa розвитку рeфeрeндуму як суспiльного явищa.

Пiсля здобуття Укрaїною нeзaлeжностi тa проголошeння курсу нa побу-
дову громaдянського суспiльствa i прaвової дeржaви розпочaвся новий eтaп в 
iсторiї рeфeрeндумiв нaшої крaїни. Пeрший рeфeрeндум нa тeрeнaх нeзaлeжної 
Укрaїни було провeдeно, як ужe зaзнaчaлося, 1 грудня 1991 р. Конституцiя 
Укрaїни 1996 р. зaкрiпилa рeфeрeндум нa принципово нових зaсaдaх. По-пeршe, 
вонa визнaчилa прiоритeтнiсть бeзпосeрeдньої дeмокрaтiї, пeрeдбaчивши, що 
«нaроднe волeвиявлeння здiйснюється чeрeз вибори, рeфeрeндум тa iншi 
форми бeзпосeрeдньої дeмокрaтiї», a по-другe, встaновилa основнi зaсaди 
конституцiйного тa зaконодaвчого рeфeрeндуму.
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Отжe, рeфeрeндум є однiєю з форм бeзпосeрeдньої дeмокрaтiї в Укрaїнi, 
способом здiйснeння влaди бeзпосeрeдньо укрaїнським нaродом, що полягaє у 
прийняттi (зaтвeрджeннi) громaдянaми Укрaїни рiшeнь з питaнь 
зaгaльнодeржaвного знaчeння шляхом тaємного голосувaння в порядку, 
встaновлeному зaконом. 

Ґeнeзис конституцiйних рeфeрeндумiв покaзує, що ця формa нaродо-
влaддя iснує вжe нe однe столiття. Вeликa кiлькiсть вчeних ввaжaє 
бaтькiвщиною рeфeрeндумiв Швeйцaрiю, вкaзуючи, що пeрший рeфeрeндум 
вiдбувся 1439 р. у кaнтонi Бeрн i стосувaвся фiнaнсового питaння, a сaмe 
зaпровaджeння додaткового щотижнeвого подaтку в 1 aнглeтeр для погaшeння 
вiйськової зaборговaностi кaнтону [3]. Поступово досвiд провeдeння 
рeфeрeндуму поширився i нa iншi кaнтони, a у 1802 р. у Швeйцaрiї вiдбувся 
зaгaльнодeржaвний рeфeрeндум. Згодом вiн виходить зa мeжi конфeдeрaцiї, i в 
XX ст. рeфeрeндум стaє зaгaльновизнaним полiтичним iнститутом, 
пeрeдбaчeним пeрeвaжною бiльшiстю нaцiонaльних законодавств [14, с.60]. 
Слiд зaзнaчити, що вaжливe знaчeння у виникнeннi рeфeрeндумiв зiгрaли 
мировi сходи швeйцaрцiв, пeрший з яких був провeдeний у 1294 р. у кaнтонi 
Швiц [15, с.252].

Протe В.В. Комaровa знaходить прaродичa сучaсного рeфeрeндуму в 
Київськiй Русi, a сaмe схожою нa рeфeрeндум вонa нaзивaє дiяльнiсть вiчe. 
Вчeнa вкaзує, що вiчe мaє спiльнi з iнститутом рeфeрeндумiв риси, тaкi як 
вирiшeння питaнь голосувaнням, прийняття рiшeнь бiльшiстю, iмпeрaтивнiсть 
рішень [6, с. 397].

Сучaснi дослiдники вiтчизняної iсторiї розiйшлися у висновкaх: чaстинa 
дослiдникiв ввaжaє вiчe i боярську думу оргaнaми нaродовлaддя i 
прeдстaвницької влaди нa Русi [2, с.19], iншi – «тaкий iнститут, як вiчe нe мaв 
систeми прeдстaвництвa, компeтeнцiї, тeрмiнiв скликaння, процeдури», голо-
вними функцiями якого були комплeктувaння нaродних ополчeнь тa обрaння 
вiйськових ватажків [5].

Дiйсно, про нaявнiсть зaгaльних зборiв у слов’ян i aнтiв писaв у VI ст. 
Прокопiй Кeсaрiйський. Дeякi нaтяки нa громaдське рiшeння полiтичних 
проблeм можнa углeдiти в чaси Олeгa тa Святослaвa. Aлe всe-тaки пeршa 
згaдкa про рeaльнe вiчe в Новгородi вiдноситься до 1016 р., у Києвi до 1068 р., 
Полоцьку – 1151 р. Слiд вiдрaзу скaзaти, що сeрeд нaйближчих нaших сусiдiв 
aнaлогiчнi збори письмовими джeрeлaми зaфiксовaнi тiльки в мiстaх нa 
узбeрeжжi Бaлтiйського моря: Бирцi, Рiбe, Хeдeбю, Волiн, дe вони нaзивaлися 
«тинг» (нaроднi збори). У рaннiй iсторiї iнших зaхiдних крaїн, у тому числi i 
Польщi, aж до зaтвeрджeння Мaгдeбурзького прaвa, цього явищa зaфiксовaно 
нe було [13].

I.Я. Фроянов розглядaє вiчe як iнститут нaродовлaддя, що був склaдовою 
чaстиною соцiaльно-полiтичного мeхaнiзму дaвньоруського суспiльствa. Нa 
його думку, склaд вiчових зборiв був соцiaльно нeоднорiдний, зустрiчaються 
як «низи» суспiльствa, що склaдaли основну мaсу учaсникiв нaродних зборiв, 
сiльськi житeлi, тaк i «крaщi мужi» – знaть. Нa цьому вiчe були прeдстaвлeнi 
всi вeрстви нaсeлeння, i кожeн мiг висловити своє стaвлeння до тiєї чи iншої 
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проблeми aбо пiдтримaти своїм голосом ту чи iншу людину – a цe i є дужe чiткi 
риси дeмокрaтiї «влaди нaроду» [11 с.51].

Судячи з лiтописiв, вимaгaлось, щоб учaсник вiчa був вiльний i нe був 
пiд бaтькiвською опiкою aбо в привaтнiй зaлeжностi (зaкупи, холопи, рaби), a 
тaкож жiнки [4, с.139].

Тaк сaмо нe можнa ствeрджувaти, що нaроднe вiчe нaспрaвдi було 
оргaном волeвиявлeння всiх вiльних житeлiв чоловiчої стaтi. Як свiдчaть 
джeрeлa, в бaгaтьох випaдкaх вiчовi збори пeрeбувaли пiд контролeм мiської 
знaтi. Є вкaзiвки, що бaгaтi люди пiдкуповувaли бiдних, смeрдiв, худих 
мужикiв для того, щоб вони своїм криком зaглушaли промови їхнiх 
супротивникiв i тим сприяли провeдeнню їх влaсних думок [8, с.60].

Вiчe було досить добрe оргaнiзовaно, iнaкшe подiбнi зiбрaння i нe 
нaзивaлися б тaк – вiчe (збори). Вiчe – цe нe нaтовп, a нaрaдa, що проходить зa 
суворими прaвилaми. Пeрeдбaчaється, що вeлися нaвiть протокольнi зaписи 
вiчових зборiв. Можнa нaвiть припустити, що вiчовi збори були цiлком схожi 
нa зiбрaння сучaсних пaрлaмeнтiв.

Отжe, нaприкiнцi X – нa почaтку XI ст. у Київськiй Русi зaкрiпився 
особ ливий рiзновид пiзньої вiйськової дeмокрaтiї – тaк звaнa вiчовa дeмокрaтiя. 
М.С. Грушeвський нaзивaв її оргaном громaдського контролю нaд князeм i 
його упрaвою. Вiчовa дeмокрaтiя булa бiльш прогрeсивним явищeм, нiж 
тогочaснi дeмокрaтiї гeрмaнцiв тa фрaнкiв, оскiльки прaвом учaстi в нaродних 
зборaх – вiчi Київської Русi були нaдiлeнi нe тiльки дружинники, a й глaви 
сiмeйств тa господaрi подвiр’їв.

Вiчa дaвнiх слов’ян мaли бaгaто спiльного з нaродними зборaми дaвнiх 
швeйцaрцiв, шо стaли прототипом провeдeння пeрших рeфeрeндумiв у свiтi. 
Протe подaльший розвиток нaродовлaддя в Київськiй Русi нe отримaв свого 
логiчного зaвeршeння, оскiльки був пeрeрвaний тaтaро-монгольською 
eкспaнсiєю.

Iз входжeнням укрaїнської козaцької дeржaви до склaду Московської 
дeржaви в XVII ст. роль бeзпосeрeдньої дeмокрaтiї для вирiшeння суспiльних 
спрaв зiйшлa нaнiвeць. Нaвiть Конституцiя Пилипa Орликa 1710 р., що 
ввaжaється одним iз нaйвaжливiших джeрeл нaцiонaльної конституцiйно-
прaвової думки, нe пeрeдбaчaлa можливостi провeдeння рeфeрeндумiв тa 
iнших форм бeзпосeрeдньої дeмокрaтiї в Укрaїнi.

Зa чaсiв входжeння Укрaїни до склaду Aвстро-Угорської тa Росiйської 
iмпeрiй можливiсть провeдeння рeфeрeндумiв нe пeрeдбaчaлaся дeржaвно-
прaвовим зaконодaвством цих iмпeрiй. У цeй пeрiод тaкож вiдбувaється й 
зaнeпaд iнститутiв прeдстaвницької дeмокрaтiї. Лишe нa кiнeць XIX ст. – поч. 
XX ст. у нaцiонaльнiй конституцiйно-прaвовiй думцi поширюються пeрeдовi 
iдeї зaхiдноєвропeйського i пiвнiчноaмeрикaнського пaрлaмeнтaризму. Втiм, 
втiлeння пeрeдових дeмокрaтичних тeорiй у дeржaвнe тa суспiльнe життя 
Укрaїни унeможливлювaлося вiдсутнiстю нaцiонaльної дeржaвностi. Зокрeмa, 
вiдомий укрaїнський громaдський дiяч Г.Aндрузький писaв: «Щоб створити 
Укрaїну, нeобхiдно зруйнувaти Росiю, a вонa змiцнювaлaся вiкaми».
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Прояви eлeмeнтiв бeзпосeрeдньої тa прeдстaвницької дeмокрaтiї були 
притaмaннi Укрaїнi нa всiх eтaпaх її iсторичного розвитку. Н. Григор’єв писaв, 
що стaродaвнi вiчa, громaди «тaтaрських людeй», коповишa литвинських чaсiв, 
козaцькi рaди до Хмeльницького, зa Хмeльницького, в чaси Колiївщини тa 
Пaлiївщини, вiльнi громaди, Цeнтрaльнa Рaдa грунтувaлись нa трaдицiях 
укрaїнського нaродовлaддя. Aлe чeрeз ворожe оточeння Укрaїни, втрaти 
здобуткiв Визвольної вiйни 1648–1654 рр., вiдсутнiсть спрaвжнiх союзникiв у 
боротьбi спочaтку з польською, a згодом i росiйською eкспaнсiями, чвaри сeрeд 
козaцької вeрхiвки тa соцiaльну нeоднорiднiсть укрaїнського суспiльствa нe 
вiдбулося стaновлeння нaцiонaльної дeржaвностi.

Зa свiдчeнням М. С. Грушeвського, нaприкiнцi XIX ст. Укрaїнa булa 
вiдiрвaнa вiд Зaходу, вiд Європи i обeрнeнa обличчям нa пiвнiч, зaгнaнa в глу-
хий кут вeликоросiйської культури i життя. В склaдi Росiйської iмпeрiї Укрaїнa 
втрaтилa будь-яку можливiсть здобути нaцiонaльний сувeрeнiтeт, вiдновити 
дeржaвнiсть тa прaктично втiлити пeрeдовi європeйськi форми бeзпосeрeдньої 
дeмокрaтiї.

Нa почaтку XX ст. в Укрaїнi об’єктивно нe iснувaло рeaльних iнститутiв 
бeзпосeрeдньої тa прeдстaвницької дeмокрaтiї, якi б вiдповiдaли тогочaсним 
європeйським зрaзкaм. Можнa говорити лишe про прояви їхнiх окрeмих 
eлeмeнтiв. Нaвiть зa умови глибоких кризових явищ у сaмодeржaвнiй 
Росiйськiй iмпeрiї у 1914–1917 рр. iдeя провeдeння рeфeрeндуму вiдхилялaся 
нa користь скликaння Устaновчих зборiв. Спроби консультaнтa Дeржaвної 
Думи iсторикa В. Островського привeрнути увaгу цaрської влaди до 
рeфeрeндумiв нa приклaдi позитивного досвiду Швeйцaрiї виявилися мaрними. 
Iдeї нaродного сувeрeнiтeту нa тeрeнaх Росiйської iмпeрiї iснувaли лишe в 
прaгнeннi нaродiв до свого сaмовизнaчeння. Дeржaвнa iдeологiя цaрaту нe 
пeрeдбaчaлa можливостi прaвового зaкрiплeння бeзпосeрeднiх форм рeaлiзaцiї 
нaродного сувeрeнiтeту, a прaктики їх втiлeння поготiв.

Одним із пeрших укрaїнських конституцiйних проeктiв, що пeрeдбaчaв 
зaкрiплeння нa зaгaльнодeржaвному рiвнi iнститутiв бeзпосeрeдньої дeмокрaтiї, 
був Основний Зaкон «Сaмостiйної Укрaїни» Спiлки нaроду укрaїнського, 
розроблeний у 1905 р. Укрaїнською нaродною пaртiєю. Зокрeмa, ст. 32 цього 
проeкту пeрeдбaчaлa нaродну зaконодaвчу iнiцiaтиву нa вимогу нe мeнш як 25 
тис. осiб, a ст.63 зaкрiплювaлa плeбiсцит як вибори усiм укрaїнським нaродом 
прeзидeнтa Укрaїни. Протe сeрeд позитивних положeнь цього докумeнтa нe 
пeрeдбaчaлося можливостi провeдeння рeфeрeндумiв.

Лютнeвa рeволюцiя 1917 р. створилa в Укрaїнi рeaльнi пeрeдумови для 
розбудови нaцiонaльної дeржaвностi. Дiяльнiсть Цeнтрaльної Рaди (ЦР), 
зокрeмa проголошeння її III тa IV Унiвeрсaлiв, a тaкож прийняття Конституцiї 
Укрaїнської Нaродної Рeспублiки (УНР) у 1918 р. мaли долeноснe знaчeння 
для проголошeння сувeрeнної Укрaїнської дeржaви. Однaк молодa дeржaвa 
орiєнтувaлaся в цiлому нa позитивний прaвотворчий досвiд європeйських 
дeржaв, зокрeмa Швeйцaрiї.

Конституцiя УНР 1918 р., визнaючи нaродний сувeрeнiтeт єдиним 
джeрeлом дeржaвної влaди, всe ж тaки дeлeгувaлa Його пaрлaмeнтовi – 
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Укрaїнським Устaновчим Зборaм, до зiбрaння яких цi функцiї мaлa виконувaти 
Цeнтрaльнa Рaдa. Конституцiя УНР визнaчaлa можливiсть дострокового роз-
пуску Всeнaродних зборiв зa письмовою вимогою нe мeншe як 3 млн. виборцiв. 
Про рeфeрeндуми Основний Зaкон УНР нaвiть нe згaдувaв.

Нaйбiльш повно питaння зaпровaджeння рeфeрeндумiв були урeгульо-
вaнi у конституцiйному проeктi С.С. Днiстрянського «Конституцiя Зaхiдно-
Укрaїнської Нaродної Рeспублiки» 1920 р. Тaк у Глaвi II було пeрeдбaчeно 
спeцiaльний роздiл – Роздiл 2 «Оргaнiзaцiя нaродної влaди». Пaрaгрaф 53 
Конституцiї визнaчaв, що нaрод визнaчaє свою волю чeрeз прeдстaвникiв у 
формi зaконiв aбо бeзпосeрeдньо у формi рeфeрeндумiв (нaродних рiшeнь). 
Aлe проeкт С.С. Днiстрянського тaк i нe був втiлeний у життя.

Aктивiзaцiя бiльшовицького руху в Укрaїнi, нiмeцько-aвстрiйськa 
окупaцiя, внутрiшнi супeрeчностi в Цeнтрaльнiй Рaдi сприяли встaновлeнню в 
Укрaїнi рaдянської влaди. Всупeрeч всiй iсторiї свiтового фeдeрaлiзму суб’єкти 
Рaдянського Союзу, в тому числi й Укрaїнськa PCP, формaльно нe були 
позбaвлeнi дeржaвного сувeрeнiтeту, aлe конституцiйнi aкти союзних i 
aвтономних рeспублiк повиннi були повнiстю вiдтворювaти положeння союз-
ного зaконодaвствa.

Пeршi рaдянськi конституцiйнi aкти, зокрeмa Конституцiя РРФСР 
(ст.3, п.«ж») тa Конституцiя УРСР (ст.3, п. «б»), встaновлювaли нaлeжнiсть 
усiєї влaди у цeнтрi тa нa мiсцях трудящим. Конституцiя СРСР 1936 p., 
остaточно знeвaживши нaродний сувeрeнiтeт, виключилa зi свого тeксту 
визнaчeння нaроду як прямого суб’єктa дeржaвної влaди. Тотожнi норми були 
вiдтворeнi у вiдповiдних рeспублiкaнських aктaх, в тому числi й у ст.3 Консти-
туцiї УРСР1. Рaдянськi конституцiї зa своєю сутнiстю виключaли можливiсть 
провeдeння рeфeрeндумiв як нa мiсцeвому, тaк i нa зaгaльнодeржaвному 
рiвнях.

У мiру стaбiлiзaцiї суспiльного життя дeржaвнi тa пaртiйнi оргaни 
СРСР, прaгнучи лeгiтимiзувaти свої рiшeння чeрeз трудовi колeктиви, 
зaкрiпили в ст. 49 Конституцiї СРСР положeння про широкi обговорeння тру-
дящими, всeнaроднi опитувaння, штучно ототожнивши остaннi з рeфeрeн-
думaми. Цi положeння вимaгaли Iдeологiчного тa нaуково-мeтодологiчного 
обгрунтувaння.

Дeякi рaдянськi вчeнi доводили, що рeфeрeндуми в СРСР проводилися 
як нa мiсцeвому, тaк i нa мiжнaродному рiвнях щe в пeршi роки рaдянської 
влaди. Як приклaди нaводилися iнструкцiї рaдянського уряду рaдянськiй 
дeлeгaцiї нa Брeстських мирних пeрeговорaх вiд 10 грудня 1917 p., якi 
пeрeдбaчaли провeдeння нaродних голосувaнь про визнaчeння кордонiв мiж 
Нiмeччиною i Рaдянською Росiєю: Дeкрeт Рaди нaродних комiсaрiв (РНК) 
РРФСР вiд 11 сiчня 1918 р. про «Турeцьку Вiрмeнiю»; Рaдянсько-фiнськa 
угодa вiд 1 бeрeзня 1918 p., що пeрeдбaчaлa провeдeння вiльного опитувaння 
мiсцeвого нaсeлeння в Пeчeнзi; угодa мiж Росiєю тa Польщeю 1921 p., зa якою 
Зaхiднa Укрaїнa й Зaхiднa Бiлорусiя були включeнi до склaду Польщi з 
пeрeдбaчeнням подaльшого провeдeння плeбiсциту для визнaчeння рaдянсько-
польських кордонiв тощо.
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Зaзнaчeнi «рeфeрeндуми» нa мiсцeвому рiвнi проводилися в тaкий 
спосiб: скликaлися збори трудових колeктивiв, нa яких обговорювaлaся 
вiдповiднa пропозицiя, з’ясовувaлaся думкa присутнiх, i пiсля цього пропозицiя 
стaвилaся нa вiдкритe голосувaння. Потрiбнe влaдi рiшeння приймaлося в 
тогочaсних умовaх звичaйною бiльшiстю присутнiх нa зборaх. Пiдсумки 
голосувaння у волостi пiдрaховувaлися волосними виконкомaми й нaпрaв-
лялися повiтовому виконкому, a остaннiй пeрeдaвaв узaгaльнeнi рeзультaти 
опитувaння оргaну влaди aвтономної рeспублiки aбо aвтономної облaстi й 
одночaсно уряду РРФСР.

Тaким чином, рaдянськi «рeфeрeндуми» зa змiстом фaктично були 
опитувaнням нaсeлeння нa сiльських сходaх i зa своїм змiстом вони нe можуть 
ввaжaтися рeфeрeндумaми. У пeрiод нaцiонaльно-визвольних змaгaнь 
(1917-1919 рр.) тa зa рaдянської доби (1919-1991 рр.) рeфeрeндуми в Укрaїнi 
нe проводилися. I лишe пiсля проголошeння нeзaлeжностi Укрaїни 24 сeрпня 
1991 р. цeй рaнiшe нeвiдомий iнститут бeзпосeрeдньої дeмокрaтiї вiдiгрaв 
долeносну роль у визнaннi сувeрeнiтeту i нeзaлeжностi Укрaїни мiжнaродною 
спiльнотою.

Висновки. Тaким чином, можнa ствeрджувaти, що сaмe вiчe зaклaло 
основи для формувaння прaвової свiдомостi нaших прeдкiв тa розвитку 
рeфeрeндної дeмокрaтiї. Слiд тaкож вiдмiтити, що рiшeння, прийнятi нa вiчi, 
вiдзнaчaлися нaйвищою лeгiтимнiстю, бо вони схвaлювaлися тими людьми, нa 
яких пeрeвaжно i поширювaлися дaнi рiшeння. Звичaйно, мeхaнiзм роботи 
вiчa був дiєвим тiльки для того чaсу, тому що число житeлiв мiстa, якi могли 
брати учaсть у вiчових зборaх, нe було вeликим, i бiльшiсть моглa висловити 
свою думку, нa вiдмiну вiд сьогодeння. Eфeктивнiсть вiчових зборiв вкaзує нa 
тe, що нeобхiдно чaстiшe дiзнaвaтися думку нaсeлeння з приводу того чи iншо-
го питaння, проводячи нaроднi опитувaння тa консультaтивнi рeфeрeндуми.

До того ж, бaгaтовiковa прaктикa зaрубiжних крaїн щодо вирiшeння 
зaгaльнодeржaвних проблeм чeрeз провeдeння рeфeрeндумiв стaлa приклaдом 
й для Укрaїни. Iнституювaвши рeфeрeндуми у нaцiонaльному зaконодaвствi, 
Укрaїнa зробилa знaчний крок у нaпрямку розбудови дeмокрaтичної дeржaви, 
якa визнaє свiй нaрод носiєм сувeрeнiтeту i єдиним джeрeлом влaди в дeржaвi.
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Ставнійчук А. Генезис інституту місцевого референдуму
Стаття присвячена дослідженню генезису інституту місцевого референдуму. 

Розглядаються походження цієї категорії, а також погляди українських і зарубіжних 
правознавців на її сутність і зміст, істотні ознаки. 

У статті досліджуються демократичні основи діяльності віче як прародича 
сучасного інституту референдуму, зокрема, доводиться, що референдні відносини 
зародилися в добу Середньовіччя у Київській Русі. Досліджується, що вічові збори 
заклали підвалини народовладдя набагато раніше, ніж аналогічні інститути у євро-
пейських країнах. На основі літописних матеріалів та напрацювань вчених робиться 
узагальнення діяльності віче стосовно питань суспільного та державного значення. 
Проводиться паралель між прийняттям рішень на вічових зборах та шляхом рефе-
рендуму.

Ключові слова: пряма демократія, референдум, віче, народовладдя, місцевий 
референдум, місцеве самоврядування, територіальна громада.

Ставнийчук А. Генезис института местного референдума
Статья посвящена исследованию генезиса института местного референдума. 

Рассматриваются происхождения этой категории, а также взгляды украинских и 
зарубежных правоведов на ее сущность и содержание, существенные признаки. 

В статье исследуются демократические основы деятельности вече как праро-
дителя современного института референдума, в частности, доказывается, что 
референдные отношения зародились в эпоху Средневековья в Киевской Руси. 
Исследуется, что вечевые собрания заложили основы народовластия гораздо раньше, 
чем аналогичные институты в европейских странах. На основе летописных матери-
алов и наработок ученых делается обобщение деятельности вече по вопросам обще-
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ственного и государственного значения. Проводится параллель между принятием 
решений на вечевых собраниях и путем референдума.

Ключевые слова: прямая демократия, референдум, вече, народовластие, 
местный референдум, местное самоуправление, территориальная община.

Stavniychuk A. The genesis of the institute of local referendum
The article is dedicated to the study of the concept of local referendum. The origin of 

this category, the genesis of views of Ukrainian and foreign lawyers on its essence and 
content, the essential features are revealed. 

This article focuses on a democratic basis veche activities as progenitor of the modern 
institution of the referendum. The article aims to prove the fact that the referendum relations 
originated in the Middle Ages at Kiyvan Rus. We investigate that veche meetings laid the 
foundations of democracy much earlier than similar institutions in other European countries. 
Based on materials and chronicles developments Ukrainian and Russian scientists made a 
generalization activities council on matters of public and national importance. Draws a 
parallel between decisions made on veche meetings or by referendum.

Key words: immediate democracy, local referendum, veche, local self-government, 
territorial community.

Стаття надійшла до редакції 21.08.2015.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ 
ВИЗНАЧЕНОСТІ У ВІДНОСИНАХ ЩОДО СПЛАТИ 

ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Постановка проблеми. Лізинг є дієвим та зручним методом оновлення 
матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання в умовах дефіциту капі-
талу, на що неодноразово звертали увагу вітчизняні та зарубіжні дослідники 
[1, с.481; 2, с.35; 3, с.1]. Саме тому лізинг може стати дієвим механізмом підви-
щення ефективності економіки України, яка зараз перебуває в кризовому 
стані.

Однак стати таким механізмом він може лише за умови визначеності та 
стабільності правового регулювання лізингових відносин, адже лізингові ком-
панії надають майно в лізинг тільки будучи впевненими в тому, що умови 
лізингу будуть незмінними протягом всього періоду існування даного виду 
правовідносин. Цього ж прагнуть і добросовісні лізингоодержувачи. 

Проте правові норми, які регулюють лізингові відносини в Україні, є 
недостатньо визначеним та чітким, що призводить до різного їх застосування 
судами та створює невизначеність на ринку лізингових продуктів. Така ситуа-
ція негативно впливає на розвиток лізингових відносин у нашій державі. 

У зв’язку з цим вважаємо актуальним дослідження проблем визначенос-
ті правових норм, які регулюють лізингові правовідносини. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням лізингових пра-
вовідносин займались вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема, О.І. Баєва, 
А.Г. Барабаш, О.М. Джавадова, В.Д. Лагутін, Д.С. Січко, О.О. Уханьова та інші. 

© Б.М. Гоголь, 2015
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Дослідженням проблем правової визначеності присвячені роботи 
Й.О. Покровського, А.М. Приймака, А.Р. Султанова, Л.В. Ушакової, A. Portuese, 
O. Gough, J. Tanega та інших. 

Водночас в юридичній науці не приділялось достатньо уваги питанню 
визначеності правових норм, які регулюють лізингові відносини. 

Метою статті є дослідження проблем реалізації принципу правової 
визначеності у лізингових правовідносинах, зокрема у правовідносинах щодо 
сплати лізингових платежів. 

Основні результати дослідження. Ще Й.О. Покровський слушно від-
значив, що однією з перших та самих істотних вимог, які висуваються до права, 
є вимога визначеності правових норм [4, с.89]. 

Сучасні дослідники також відзначають, що закон повинен бути перед-
бачуваним для того, щоб забезпечувати правову визначеність для його реципі-
єнтів [5, с.1]. 

В наш час у правових системах розвинутих країн важливу роль відіграє 
принцип правової визначеності, якій передбачає стабільність правового регу-
лювання й існуючих правовідносин [6, с.1]. 

 В більш вузькому значенні правова визначеність означає чіткість, зро-
зумілість та однозначність правових норм. 

У сфері лізингових відносин визначеність правових норм має вкрай 
важливе значення. Особливо таке значення підвищується в період економіч-
ної нестабільності, в який вже певний час перебуває наша держава. Через таку 
нестабільність за останні кілька років в Україні істотно зменшився обсяг бан-
ківського кредитування економіки, що призводить до ускладнення придбання 
та оновлення засобів виробництва суб’єктами господарювання. 

Лізинг, порівняно з банківським кредитом, є менш ризиковою інвести-
ційною операцією для кредиторів, адже предмет лізингу перебуває у власності 
лізингодавця до моменту повної сплати його вартості лізингоодержувачем. 
Однак розвиток ринку лізингових продуктів у значній мірі залежить від ста-
більності та визначеності нормативної бази у цій сфері відносин. 

В Україні основними нормативно-правовими актами, які регулюють 
лізингові відносини, є Цивільний кодекс України [7], Господарський кодекс 
України [8] та Закон України «Про фінансовий лізинг» [9] (надалі – «Закон»). 
За останні десять років зазначені нормативно-правові акти не зазнали змін в 
частині регулювання лізингових відносин. Це, на перший погляд, є свідченням 
стабільності правового регулювання. 

Однак, не зважаючи на таку стабільність нормативної бази, судова прак-
тика за останні кілька років зазнала ряду кардинальних змін, що істотно впли-
нуло на правила роботи ринку лізингових продуктів. 

Зокрема таких змін зазнала практика стягнення лізингових платежів 
після відмови від договору фінансового лізингу внаслідок невиконання лізин-
гоодержувачем зобов’язань по сплаті лізингових платежів. 

Згідно ч.2 ст.11 Закону та ст.806 Цивільного кодексу України лізингоо-
держувач зобов’язаний сплачувати лізингові платежі.
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Необхідно відзначити, що лізинговий платіж є досить складною катего-
рією і може включав в себе ряд елементів. 

Так, відповідно до ч.2 ст.16 Закону лізингові платежі можуть включати: 
а) суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу; 
б) платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно; 
в) компенсацію відсотків за кредитом; 
г) інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов’язані з виконанням 

договору лізингу.
В більшості випадків договір фінансового лізингу передбачає дві скла-

дові лізингового платежу: суму, яка відшкодовує частину вартості предмета 
лізингу, та винагороду лізингодавця, тобто дохід, який отримує ця фінансова 
установа за здійснення лізингової операції. 

Відповідно до ч.2 ст.7 Закону лізингодавець має право відмовитися від 
договору лізингу та вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержу-
вача у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо 
лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обся-
зі та прострочення сплати становить більше 30 днів.

У випадках порушення лізингоодержувачем своїх зобов’язань щодо 
сплати лізингових платежів протягом тривалого строку лізингодавці досить 
частко користувались вказаним правом та відмовлялись від договору лізингу. 

Більшість договорів фінансового лізингу передбачало, що у разі відмови 
від договору фінансового лізингу внаслідок порушення його умов лізингоо-
держувачем, останній зобов’язаний сплачувати лізингові платежі до моменту 
припинення договору в повному обсязі. Тому після відмови від договору 
фінансового лізингу лізингодавці звертались до суду з позовом про стягнення 
заборгованості за лізинговими платежами, включаючи як винагороду лізинго-
давця, так і відшкодування вартості предмета лізингу. 

Суди, в переважній більшості випадків, задовольняли такі вимоги, вихо-
дячи з положень договорів фінансового лізингу та норм чинного законодав-
ства [10; 11; 12]. 

В результаті цього лізингоодержувач втрачав як предмет лізингу так і 
суму, що була сплачена ним в якості відшкодування вартості предмета лізингу 
до моменту відмови від договору або, у випадках передбачених договором, до 
моменту повернення предмета лізингу лізингодавцю. 

Таку практику можна вважати надто суворою по відношенню до лізин-
гоодержувача, водночас вона стимулювала останнього добросовісно виконува-
ти свої зобов’язання за договором фінансового лізингу щодо сплати лізинго-
вих платежів та покривала збитки лізингодавця, які виникали внаслідок 
зменшення вартості предмета лізингу в результаті його амортизації, за рахунок 
стягнення такої складової частини лізингового платежу, як відшкодування 
частини вартості предмета лізингу. 

Однак наприкінці 2013 р. вказана судова практика щодо стягнення 
лізингових платежів зазнала змін. 

Так, 29 жовтня 2013 р. Верховний Суд України у Постанові (надалі – 
«Постанова») по справі № 3-31гс13 за позовом товариства з обмеженою відпо-
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відальністю «УніКредит Лізинг» до дочірнього підприємства «Націонал-
Плюс» приватного підприємства «Націонал» про стягнення лізингових плате-
жів та штрафних санкцій дійшов висновку, що лізингодавець не має права на 
стягнення такої складової частини лізингового платежу, як відшкодування 
вартості предмета лізингу, який залишився у власності лізингодавця після 
припинення договору фінансового лізингу [13].

В Постанові зазначено, що згідно ч.2 ст.806 ЦК України та частина 
1 статті 2 Закону відносини, які виникають у зв’язку з договором лізингу, регу-
люються положеннями ЦК України про лізинг, найм (оренду), купівлю-про-
даж, поставку та Законом.

У зв’язку з цим суд зробив висновок, що на правовідносини, які склада-
ються між сторонами договору лізингу щодо одержання лізингодавцем лізин-
гових платежів у частині покупної плати за надання майна в майбутньому у 
власність лізингоодержувача, поширюються загальні положення про купівлю-
продаж.

Оскільки право власності на предмет лізингу від позивача до відповіда-
ча не перейшло, суд відмовив у стягненні з останнього такої складової частини 
лізингового платежу, як відшкодування вартості предмета лізингу. 

Прийняття Верховним Судом України Постанови призвело до карди-
нальної зміни судової практики у справах щодо стягнення лізингових плате-
жів, оскільки відповідно до ст.111-28 Господарського процесуального кодексу 
України суди зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із 
рішеннями Верховного Суду України.

Господарські суди почали відмовляти лізингодавцям у задоволенні 
вимог про стягнення такої частини лізингового платежу як відшкодування 
вартості предмета лізингу у випадках, коли договір лізингу був достроково 
припинений внаслідок його порушення лізингоодержувачем. 

Лізингодавці, які переважно розраховували на стягнення лізингових 
платежів у судовому порядку в повному обсязі до моменту припинення дого-
вору або моменту повернення предмету лізингу, були позбавлені такої можли-
вості. Натомість частина недобросовісних лізингоодержувачів почали навмис-
но не виконувати свої зобов’язання щодо сплати лізингових платежів, споді-
ваючись на те, що після закінчення тривалого судового розгляду справи з них 
будуть стягнуті лише відсотки за користування кредитними коштами. 

Окремі судові рішення про відмову у задоволенні позовних вимог про 
стягнення лізингових платежів у частині відшкодування вартості предмета 
лізингу мали місце і до прийняття Постанови, що власне і стало підставою для 
звернення до Верховного Суду України ДП «Націонал-Плюс» приватного під-
приємства «Націонал», однак вони були поодинокими і не мали значного 
впливу на ринок лізингових продуктів. Водночас Постанова кардинально змі-
нила судову практику у цій сфері та викликала значне занепокоєння серед 
більшості лізингодавців України. 

Слід зазначити, що висновок Верховного Суду України щодо поширен-
ня положень законодавства про купівлю-продаж на відносини по сплати 
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лізингових платежів прямо не випливає з норм чинного законодавства та, на 
нашу думку, є дискусійним. 

Відповідно до ч.1 ст.806 ЦК України за договором лізингу одна сторона 
(лізингодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (лізингоо-
держувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві влас-
ності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем 
(прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця 
(постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфіка-
цій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізин-
гові платежі).

Також згідно з ч.2 ст.2 Закону за договором фінансового лізингу лізин-
годавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) 
відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і пере-
дати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше 
одного року за встановлену плату (лізингові платежі). 

Аналіз наведених норм дає підстави стверджувати, що у зв’язку з укла-
денням договору фінансового лізингу виникають дві основні групи відносин: 
відносини щодо передачі майна в лізинг лізингодавцем лізингоодержувачу та 
відносини щодо купівлі-продажу предмету лізингу лізингодавцем у продавця. 

Відповідно до ч.2 ст.806 ЦК України до договору лізингу застосовують-
ся загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, вста-
новлених цим параграфом та законом.

До відносин, пов’язаних з лізингом, застосовуються загальні положення 
про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не вста-
новлено законом. 

При цьому чинне законодавство не дає визначення поняття «відносини, 
пов’язаних з лізингом» та не містить переліку таких відносин.

Вважаємо, що виходячи із положень ч.1 ст.806 ЦК України та ч.2 ст.2 
Закону такими пов’язаними з лізингом відносинами є відносини щодо купівлі-
продажу предмету лізингу лізингодавцем у продавця. До них і застосовуються 
загальні положення законодавства про купівлю-продаж та поставку. 

Водночас ми вважаємо дискусійними твердження про можливість 
застосування норм про купівлю-продаж до відносин між лізингодавцем та 
лізингоодержувачем щодо користування предметом лізингу та сплати лізинго-
вих платежів. 

В юридичній літературі договір лізингу частіше за все розглядають як 
різновид договору оренди, як змішаний договір або як самостійний вид дого-
вору [14, с.8]. 

На нашу думку, аналіз норм чинного законодавства України дає підста-
ви стверджувати, що договір лізингу є різновидом договору найму. 

Так, згідно наведеної раніше ч.2 ст.806 ЦК України до договору лізингу 
застосовуються загальні положення про найм (оренду). Також норми про 
договір лізингу розміщені у гл.58 ЦК України, яка присвячена найму (оренді).

Зазначене дає підстави стверджувати, що законодавець співвідносить 
найм та лізинг як родове та видове поняття. 
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Виходячи з цього, відносини між лізингодавцем та лізингоодержувачем 
щодо користування предметом лізингу та сплатою лізингових платежів пови-
нні регулюватись нормами чинного законодавства про лізинг та загальними 
положеннями про оренду, а норми про купівлю-продаж не повинні поширюва-
тись на відносини щодо сплати лізингоодержувачем лізингових платежів. 

Однак слід зазначити, що законодавство України не визначає юридичну 
долю лізингових платежів, які були сплачені до дострокового припинення 
договору фінансового лізингу, і не регулює порядок та умови сплати лізинго-
вих платежів після припинення договору фінансового лізингу до моменту 
повернення предмета лізингу лізингодавцеві. 

Така ситуація є причиною неоднозначного трактування положень ч. 2 
ст.16 Закону та недодержання принципу правової визначеності, який, на 
думку багатьох науковців, є одним із найбільш важливих принципів 
Європейського суду з прав людини [15, с.3]. 

Висновок. Викладене дає підстави стверджувати, що чинне законодав-
ство не дає підстав для однозначного висновку про те, чи поширюються норми 
про купівлю-продаж на відносини щодо сплати лізингових платежів, зокрема 
щодо сплати сум, які відшкодовують частину вартості предмета лізингу. Також 
законодавство України не визначає юридичну долю лізингових платежів, що 
були сплачені до дострокового припинення договору фінансового лізингу, не 
встановлює порядку та умов сплати лізингових платежів після дострокового 
припинення договору фінансового лізингу до моменту повернення предмету 
лізингу лізингодавцю. Така неоднозначність правових норм не відповідає 
принципу правової визначеності. 

Враховуючи значний негативних вплив невизначеності правових норм 
Закону на розвиток лізингових відносин в Україні, вважаємо необхідним 
закріплення в законодавстві України порядку здійснення розрахунків між 
лізингодавцем та лізингоодержувачем у випадку дострокового припинення 
договору фінансового лізингу. 
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Гоголь Б.М. Проблеми реалізації принципу правової визначеності у відно-

синах щодо сплати лізингових платежів
У статті досліджуються проблемні питання сплати лізингових платежів у 

разі вчинення відмови від договору фінансового лізингу лізингодавцем внаслідок його 
порушення лізингоодержувачем. Автором проаналізовані норми чинного законодав-
ства України, які регулюють сплату лізингових платежів, а також практику їх 
застосування судами після вчинення відмови від договору фінансового лізингу через 
призму принципу правової визначеності. 

Ключові слова: лізингові правовідносини, лізингові платежі, договір фінансово-
го лізингу, відшкодування вартості предмета лізингу, принцип правової визначеності. 

Гоголь Б.Н. Проблемы реализации принципа правовой определенности в 
отношениях по оплате лизинговых платежей

В статье исследуются проблемные вопросы оплаты лизинговых платежей в 
случае совершения отказа от договора финансового лизинга лизингодателем вслед-
ствие его нарушения лизингополучателем. Автором проанализированы нормы дей-
ствующего законодательства Украины, которые регулируют оплату лизинговых 
платежей, а также практику их применения судами после совершения отказа от 
договора финансового лизинга через призму принципа правовой определенности. 
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Gogol B.G. The problems of legal certainty principle related to leasing 

payments
The article examines the problematic issues in the payment of lease payments in case 

of premature termination of financial leasing contract by the lessor due to its breach by 
lessee. The author analyzes the legislation of Ukraine, which regulate the payment of the 
lease payments, and court practice of its application after financial leasing contract 
termination in the light of the principle of legal certainty.

Key words: leasing relationships, leasing payments, financial leasing contract, 
reimbursement of the leasing object cost, principle of legal certainty. 
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ 
ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ТА МОРАЛЬНОЇ 

ШКОДИ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА ПОТЕРПІЛА 
ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Постановка проблеми. Інтеграція України у світове співтовариство поряд 
із вирішенням багатьох економічних, політичних, культурних проблем передба-
чає наявність дієвих механізмів соціально-правового захисту найбільш уразли-
вих категорій громадян, у тому числі створення ефективної системи ресоціаліза-
ції потерпілих від кримінальних правопорушень. Включення в кримінальний 
процес процедур, що забезпечують відшкодування потерпілому завданої кримі-
нальним правопорушенням шкоди, спочатку було спрямовано на захист виключ-
но приватних інтересів. З часом усвідомлення законодавцем того, що вилучення 
у злочинця всього майна, отриманого ним злочинним шляхом, є одним із засобів 
боротьби зі злочинністю, дало імпульс розвитку заснованих на публічних засадах 
процесуальних форм вирішення цього завдання. Проте, нині в Україні не існує 
практичного механізму реалізації норми Цивільного кодексу про відшкодування 
шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, що є 
проблемою, яка потребує додаткових теоретичних досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі питання даної про-
блематики  висвітлювали у своїх робота ряд науковців. Серед яких необхідно 
виділити роботи таких фахівців, як: С. Абламський, Р. Абрамович, А. Бегма, 
Л. Берлин, О. Герасимчук, М. Гузела, Я. Клименко, І. Малютін, В. Навроцька, 
В. Нор, І. Петін, Д. Плачков, І. Татарин, М. Ткач. Проте, спеціальних комплек-
сних досліджень, присвячених теоретичним та практичним проблемам від-
шкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопо-
рушення в Україні майже не здійснювалось, що і зумовлює необхідність здій-
снення комплексного та всебічного аналізу даної проблематики.

© І.С. Тімуш, О.С. Онищенко, 2015
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Метою статті є дослідження поняття та сутності інституту відшкодуван-
ня майнової та моральної шкоди фізичній особі, яка потерпіла від криміналь-
ного правопорушення.

Основні результати дослідження. Для визначення поняття та сутності 
інституту відшкодування майнової та моральної шкоди фізичній особі, яка 
потерпіла від кримінального правопорушення, перш за все, необхідно врахову-
вати, що даний інститут належить до більш загального цивільно-правового 
явища – реституції, тобто пред’явлення  цивільного позову в кримінальному 
процесі. Однак, на відміну від останнього, коли обов’язок відшкодувати май-
нову або моральну шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, поклада-
ється на особу, яка його вчинила, у разі не встановлення цієї особи, такий 
обов’язок покладається на державу.

На сьогодні в науковій юридичній літературі відсутня єдина точка зору 
стосовно правової природи та сутності інституту відшкодування шкоди, завда-
ної кримінальним правопорушенням. Певні труднощі у визначенні правової 
природи інституту відшкодування шкоди, завданої фізичній особі криміналь-
ним правопорушенням, полягають у тому, що, на перший погляд, він не має 
цивільно-правової природи. Дійсно, більшою мірою ефективність правосуддя 
визначається дієвістю процесуального механізму забезпечення прав особи, 
якій кримінальним правопорушенням завданий збиток, на відшкодування 
завданої їй шкоди при розгляді кримінальних справ у кримінальному судочин-
стві. У випадках, коли шкода обумовлена кримінальним правопорушенням, 
право на її відшкодування, як правило, реалізується шляхом подання цивіль-
ного позову в кримінальній справі. 

Однак завдання майнової та моральної шкоди таким суспільно-небез-
печним деліктом, яким є кримінальне правопорушення, завжди викликає від-
повідну реакцію на це суспільства і держави. Діяння, що завдало майнову та/
або моральну шкоду, становить публічний інтерес, який також суттєво впли-
ває на можливості усунення наслідків цього діяння (незалежно від способів 
такого усунення). З огляду на це, слід погодитись з тими науковцями, які 
стверджують, що держава і суспільство в цілому зацікавлені в тому, щоб шкода 
була відшкодована, і щоб потерпіла особа зуміла реалізувати своє право на її 
відшкодування [1, с.4]. 

Також слід погодитись і з Д.Ф. Плачковим, який зазначає, що одним з 
напрямків посилення правових гарантій захисту прав та законних інтересів 
потерпілих від злочинного посягання осіб є покращення законодавчого врегу-
лювання відшкодування завданої злочином шкоди, розширення з цією метою 
взаємодії різних галузей права. Завдання злочином шкоди є підставою для 
виникнення цивільно-правової відповідальності правопорушника перед 
потерпілим (обов’язок правопорушника відшкодувати потерпілому завдану 
злочином1 шкоду). Відповідно до норм матеріального права шкода, спричине-
на внаслідок порушення абсолютного правовідношення, тобто внаслідок пору-

1  Термін «злочин»наводиться у зв’язку з його вживанням у наукових працях, що 
цитуються.
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шення обов’язку утримуватись від посягання на правові блага інших осіб, 
підлягає відшкодуванню в повному обсязі. Тобто шкода, яка завдана потерпі-
лому суспільно небезпечним протиправним діянням, є об’єктом відшкодуван-
ня. Все це, стверджує учений, стосується процесуальних механізмів кримі-
нально-правового і цивільно-правового характеру. Завдання цих механізмів — 
запобігти правопорушенню, їх негативним наслідкам для тих інтересів грома-
дян, що охороняються законом, відновити соціальну справедливість і відшко-
дувати (компенсувати) завданий збиток. Характер охоронних відносин, що 
виникають у процесі захисту прав особи, залежить від способу посягання на ці 
права. Здійснення цивільно-правового делікту породжує цивільні охоронні 
відносини, направлені на відшкодування завданого збитку. Основними учас-
никами даного правовідношення є боржник і кредитор, які пов’язані один з 
одним зобов’язанням [2, с.230]. 

Відповідальність за спричинення шкоди, як цивільно-правовий 
обов’язок входить у зміст деліктного зобов’язання, підставою виникнення 
якого є завдання шкоди. В тому випадку, якщо шкідливі наслідки настали в 
результаті здійснення кримінального правопорушення, виникають відразу два 
види охоронних правовідносин — кримінальні і цивільні, в яких реалізується 
кримінальна і цивільно-правова відповідальність.

Оскільки Конституцією України життя і здоров’я людини визнаються 
найвищою соціальною цінністю [3], держава взяла на себе обов’язок відшкоду-
вати шкоду, завдану правопорушенням. Статтями 1177 та 1207 ЦК України 
встановлено, що шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 
смертю громадянина внаслідок кримінального правопорушення, а також май-
нова шкода, завдана майну громадян внаслідок кримінального правопорушен-
ня, відшкодовується державою [4]. Названими статтями  також передбачено, 
що умови та порядок відшкодування державою зазначеної шкоди встановлю-
ються законом. Тому передбачене статтями 1177 та 1207 ЦК України 
зобов’язання стосується іншого зобов’язання — зобов’язання між державою та 
потерпілим, змістом якого є відшкодування державою шкоди, що заподіяна 
злочинцем, у випадках передбачених законом [2, с.231].

У системі чинного ЦК України норми про відшкодування шкоди міс-
тяться у кн. 5 ЦК України «Зобов’язальне право», у підрозділі 2 «Недоговірні 
зобов’язання» та виділені в окрему гл. 82, так само як і правила про кожен 
пойменований договір, кондикційні зобов’язання та інші недоговірні 
зобов’язання. Застосовуючи систематичне тлумачення, можна дійти висновку 
про те, що зобов’язання із спричинення шкоди є саме зобов’язаннями (такими 
ж, як договірні або кондикційні). Зважаючи на це, можна констатувати, що 
відшкодування шкоди державою, завданої кримінальним правопорушенням, 
реалізується в рамках недоговірного зобов’язання. Недоговірні зобов’язання 
виникають за відсутності погодженої волі його учасників і не завжди є резуль-
татом правомірних дій. Визначальним фактором у недоговірних зобов’язаннях 
є саме відсутність погодженої волі суб’єктів. Зміст і характер правомочностей 
суб’єктів, а також обсяг цих правомочностей визначається законом чи волею 



ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 10(52)/2015

29

суб’єктів, що не вимагає обов’язкового узгодження з волею іншого учасника 
зобов’язальних правовідносин, які виникли. 

За підставами виникнення недоговірних зобов’язань можна виділити: 
такі, що виникають з односторонніх правочинів; делікт (завдання шкоди): ква-
зіделікт (створення небезпеки (загрози) життю і здоров’ю фізичних осіб, а 
також їхньому майну і майну юридичних осіб); інші підстави (безпідставне 
збагачення), тому що останній вид зобов’язання може виникнути із односто-
роннього правочину, з договору, а також події. 

Значна частина недоговірних зобов’язань — це зобов’язання компенса-
ційні, функціональне призначення яких полягає в тому, щоб відновити майно-
ву сферу потерпілого. З цього боку, звичайно, обов’язок держави відшкодувати 
шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, має реалізовуватися в рам-
ках деліктного зобов’язання. 

Зміст зобов’язань, які виникають внаслідок заподіяння шкоди, полягає 
у відшкодуванні шкоди, завданої потерпілому, за рахунок того, хто завдав 
шкоду. В.Т. Нор вважав, що саме таким чином поновлюється порушена майно-
ва сфера потерпілого, а відтак усуваються наслідки правопорушення [5, с.7]. 

Однак, у випадку, який розглядається, завдану шкоду відшкодовує дер-
жава, яка, зрозуміло, не є правопорушником. Її «провина» полягає у тому, що 
держані органи не виконали належним чином свій обов’язок — не встановили 
правопорушника, а у випадку, якщо правопорушник виявився неспроможним 
відшкодувати шкоду внаслідок свого майнового становища чи інших обставин, 
то і такої «провини» у держави не має. Тобто держава має нести цивільну від-
повідальність не за свої дії та без вини. У зв’язку з цим постає інше запитання, 
чи є обов’язок держави відшкодувати шкоду, завдану кримінальним правопору-
шенням, цивільно-правовою відповідальністю, суб’єктом якої стає держава. 

Обов’язок відшкодувати протиправно завдану шкоду, як правило, квалі-
фікується в літературі як вид цивільно-правової відповідальності [6, с.11]. 
Найпоширенішим у літературі про юридичну відповідальність є її трактуван-
ня як заходу державного примусу [7, с.172-173], що виражається в позбавленні 
певних цивільних прав або покладанні нееквівалентними заходами майнового 
характеру [8, с.502]. Є.О. Харитонов, О.С. Йоффе, О.Е. Лейст, Н.Д. Єгоров, 
В.Г. Хохлова, та ін. пов’язують відповідальність з поняттям санкції. Відповідно 
до їх позиції відповідальність може розглядатися як один з видів реалізації 
санкції, що має специфічні ознаки, до числа яких може бути віднесене те, що 
вона є за своїм характером примусовим заходом; застосовується до осіб, 
винних у здійсненні правопорушення; сполучається з покладанням на винну 
особу невигідних для неї наслідків матеріального чи особистого характеру. 

До видів цивільно-правової відповідальності іноді відносять примусове 
виконання порушеного зобов’язання. Однак, в цьому сенсі, необхідно приста-
ти до точки зору тих науковців, які вказують, що якби наслідки правопорушен-
ня обмежувалися тільки примушуванням до виконання обов’язку в натурі, то 
це було б рівнозначним безвідповідальності [9, с.60]. 

Цивільно-правову відповідальність необхідно відрізняти від засобів 
захисту, що теж є примусово реалізованими санкціями. Заходи захисту 
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суб’єктивних прав забезпечують їх відновлення і за відсутності вини особи, що 
порушила ці права. Юридична ж відповідальність пов’язана з винним право-
порушенням, чим пояснюється покладання на правопорушника обтяження — 
покарання, штрафних і інших позбавлень і додаткових обов’язків [10, с.188].

В.I. Борисова та I.В. Спасибо-Фатєєва зазначають, що поняття «відшко-
дування шкоди» (матеріального збитку і моральної шкоди) має охоплювати і 
відшкодування завданої шкоди (компенсацію), і в якості додаткового покаран-
ня — стягнення штрафу на користь потерпілого. Таким способом, права потер-
пілого будуть хоч якось відновлені, проте часто зустрічаються ситуації, коли 
відновлення порушеного права потерпілого неможливо (настання інваліднос-
ті, загибель близької людини, спотворення обличчя тощо). Тому винна особа 
повинна нести матеріальне покарання на користь потерпілого, а не на користь 
держави у вигляді штрафів, як міри покарання, робота правоохоронних орга-
нів і суду вже оплачена з бюджету держави, який сформований, в тому числі і 
з податків потерпілих. Неефективна робота правоохоронних органів з вияв-
лення та попередження злочинів повинна відшкодовуватися потерпілому за 
рахунок сплачених податків (бюджету держави), особливо там, де злочин не 
розкрито [11, с.713].

Надання потерпілому та цивільному позивачеві широких прав, на думку 
А. Бегми, відповідає завданню щодо посилення боротьби із злочинністю. 
Активно захищаючи свої права та законні інтереси, потерпілий і цивільний 
позивач тим самим певною мірою сприяють слідчому і суду розкриттю зло-
чину, викриттю винуватих, справедливому їх покаранню [12, с.149].

З вищевикладеного необхідно зробити висновок, що держава повинна 
забезпечити безпеку кожного члена суспільства, а якщо її органи не в змозі 
попередити злочин, відшкодування спричиненої кримінальним правопору-
шенням шкоди має стати завдання держави. При цьому держава має відшкодо-
вувати майнову та моральну шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, 
незалежно від того, спричинено цю шкоду здоров’ю, життю, честі чи гідності 
особи (тобто, насильницький злочин). Крім того, слід передбачити можливість 
своєчасної або дострокової компенсації, тобто до винесення обвинувального 
вироку суду, чи до розшуку особи, яка вчинила злочин, коли потерпілий гостро 
потребує в матеріальній допомозі для термінового лікування. Державна ком-
пенсація має відбуватися у випадках, коли відсутні відомості про особу, яка 
вчинила кримінальне правопорушення, або її місце перебування, або встанов-
лено факт неплатоспроможності такої особи. Виплата матеріальної допомоги 
має виключатися, якщо особа, якій спричинена шкода, уклала договір страху-
вання життя та здоров’я, майна, та отримує страхову премію, або особа своїми 
діями сприяла вчиненню кримінального правопорушення. В такому випадку 
відшкодування винним може здійснюватися на користь Державного фонду 
компенсації потерпілим. Виконання таких вимог є обов’язком України в світлі 
приєднання у 2005 р. до Європейської конвенції 1983 р., який може бути реа-
лізовано шляхом прийняття спеціального закону [13, c.170]. 

М.П. Ткач зазначає, що норми статей Цивільного кодексу України, 
якими визначаються підстави відшкодування шкоди, завданої кримінальним 
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правопорушенням, мають бланкетні диспозиції та передбачають, що умови та 
порядок відшкодування шкоди державою визначається спеціальним законом, 
якого на даний момент не існує. Оскільки правозастосовна практика пішла 
шляхом відмови у задоволенні таких позовів, посилаючись на відсутність спе-
ціального закону та реальних механізмів відшкодування шкоди, дані норми не 
мають практичного застосування [14, c.201].

Висновки. Таким чином, відшкодування шкоди фізичній особі, яка 
потерпіла від кримінального правопорушення, є важливим інститутом цивіль-
ного та кримінального права. Його сутність полягає в наступному. Як відомо, 
однією із внутрішніх функцій держави є охорона та захист законних прав та 
інтересів людини та громадянина, що включає створення суспільно-правових 
умов, за яких виключається можливість вчинення злочинів та кримінальних 
правопорушень, а при виявленні останніх, спеціально створенні правоохорон-
ні та судові органи повинні розкрити кримінальне діяння, виявити особу, яка 
його вчинила, притягнути її до відповідальності та відновити порушені цим 
діянням права та інтереси. Якщо особа, яка вчинила кримінальне правопору-
шення не встановлена, і відповідно не була притягнута до відповідальності, не 
компенсувала шкоду, завдану своїм протиправним діянням, то, по-перше, це 
свідчить про те, що держава не справляється зі своїми охоронними функціями, 
а по-друге, не виконує свого право-відновлювального обов’язку. Отже, в цьому 
разі, відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, здій-
снюється за рахунок Державного бюджету. Водночас, не слід виключати і соці-
ального аспекту цього питання, оскільки держава, беручи на себе відповідаль-
ність за шкоду, спричинену кримінальним правопорушенням, виконує також 
функцію соціального захисту своїх громадян. 
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Тімуш І.С., Онищенко О.С. Поняття та сутність інституту відшкодування 
майнової та моральної шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального пра-
вопорушення

У статті розкрито цивільно-правову природу інституту відшкодування май-
нової та моральної шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопору-
шення. Визначено, що сутність даного інституту полягає в здійсненні охорони та 
захисту законних прав та інтересів людини та громадянина.

Ключові слова: майнова шкода; моральна шкода; шкода, завдана криміналь-
ним правопорушенням.

Тимуш И.С., Онищенко А.С. Понятие и сущность института возмещение 
имущественного и морального вреда физическому лицу, пострадавшему от уго-
ловного правонарушения

В статье раскрыта гражданско-правовая природа института возмещение 
имущественного и морального вреда физическому лицу, пострадавшему от уголовного 
правонарушения. Определено, что сущность данного института состоит в осущест-
влении охраны и защиты законных прав и интересов человека и гражданина.

Ключевые слова: имущественный вред; моральный вред; вред, причиненный 
уголовным правонарушением.

Timush I.S., Onishchenko A.S. The concept and essence of the Institute of 
compensation of property and moral harm to an individual, the victim of a criminal 
offence

The article describes civil-legal nature of Institute of compensation of property and 
moral harm to an individual, the victim of a criminal offence. It is determined that the essence 
of this institution consists in the implementation of protection of legitimate rights and 
interests of man and citizen.

Keywords: property damage, moral damage, damage caused by the criminal offence.
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В СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Ставши незалежною державою, Україна розпо-
чала процес розбудови демократичного устрою. Цей період не був легким, від-
бувалися кардинальні зміни в усіх сферах суспільства. Однак наразі можна 
вести мову про те, що попри усілякі негаразди, держава Україна визнала, що 
проблеми дитинства, дотримання прав та інтересів дитини є її першочерговим 
завданням. В Україні відбувся і продовжує відбуватися нині активний процес 
формування національного законодавства та механізмів щодо реалізації дер-
жавної політики в сфері дитинства [1, с.55-56]. Науковці наголошують, що 
державна політика відіграє основну роль при захисті прав та інтересів дітей, 
адже саме держава в особі уповноважених органів має гарантувати захист сім’ї 
та неповнолітніх [2, с.25 ].  При цьому деякі з них звертають увагу на те, що 
державна політика у сфері захисту прав та інтересів дітей – це цілеспрямована, 
систематична, спеціально організована діяльність державних органів та органів 
місцевого самоврядування, громадських організацій, освітніх закладів, різно-
манітних інститутів громадянського суспільства, спрямована на удосконалення 
механізмів реалізації прав неповнолітніх і забезпечення ефективного захисту їх 
прав та законних інтересів [3, с.6-7]. Основними напрямками державної політи-
ки, а отже й законотворчого процесу є створення національного механізму 
дотримання прав дитини, в тому числі дитини-сироти чи дитини, позбавленої 
батьківського піклування,  максимальної їх реалізації та захисту з огляду на 
існуючі міжнародні стандарти та міжнародну практику у зазначеній сфері.

© Є.В. Падун, 2015
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблематики 
прийомного виховання в Україні останнім часом приділяється значна увага. 
Значний внесок у вивченні та дослідженні інституту прийомної сім’ї здійсни-
ли Г.М. Бевз, І.В. Пєша, В.О. Кузьмінський, Н.Г. Доля, О.І. Нескучаєва, 
К.П. Соколова, В.Г. Захарченко, В.Г. Карпенко, А.Й. Капська, Н.М. Комарова, 
Л.С. Волинець, З.Л. Зайцева, О.О. Яременко, Р.О. Мойсеєнко, О.Г. Антонова – 
Турченко, І.Б. Іванова, В.Євко, Г.Стасюк, Н.К. Асанова, В.Брутман, 
І. Васильківська, В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький та  ін.

Мета статті полягає у вивченні та аналізі національного законодавства, 
яке регламентує правовий порядок передачі дітей, позбавлених батьківського 
піклування в сім’ї прийомних батьків чи прийомних вихователів.

Основні результати дослідження. Вагомим внеском в загальну справу 
охорони дитинства стала ратифікація Україною 27 лютого 1991 р. Конвенції 
ООН про права дитини. Включивши Конвенцію ООН про права дитини в 
систему національного законодавства, наша держава визнала, що діти є осо-
бливо уразливою групою з огляду на їх вік, психічний і фізичний розвиток, і 
що вони потребують спеціального постійного догляду і захисту, а також взяла 
на себе низку зобов’язань у рамках Конвенції, зокрема здійснити реформуван-
ня законодавства відповідно до міжнародних стандартів. На думку українсько-
го екс-омбудсмена Н.І. Карпачової, забезпечення прав дітей відповідно до 
вимог Конвенції ООН про права дитини потребує консолідації зусиль органів 
державної влади і місцевого самоврядування, громадськості, а також підви-
щення рівня освіченості дітей та дорослих про існуючі механізми і можливості 
захисту конституційних прав та свобод дитини; запровадження єдиної загаль-
нодержавної програми виховання підростаючого покоління; розробки та впро-
вадження системи організації дозвілля дітей, доступної для кожної дитини; 
забезпечення дієвого механізму запобігання та боротьби з найгіршими форма-
ми використання дитячої праці; посилення відповідальності за порушення 
прав дитини [4, с.4]. Загалом, ратифікація Конвенції ООН про права дитини 
стала поштовхом для прийняття в Україні низки нормативно-правових актів, 
направлених на поліпшення становища дітей, реформування суспільного 
устрою з метою подолання негативних процесів та явищ у сфері охорони та 
захисту прав дитини.

На підставі положень Конституції України, Конвенції ООН про права 
дитини та інших міжнародних документів у 2001 р. прийнято Закон України 
«Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», а також ряд 
інших законів, спрямованих на забезпечення захисту прав та інтересів дітей. 
Законом України «Про охорону дитинства», охорону дитинства в Україні 
визначено як стратегічний загальнонаціональний пріоритет з метою забезпе-
чення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та 
всебічний розвиток. Завданням законодавства про охорону дитинства є роз-
ширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелек-
туального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-
економічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів 
дитини в Україні. У ст.3 названого Закону визначено, що всі діти на території 
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України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних 
або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, 
майнового стану, стану здоров’я та народження дітей і їх батьків (чи осіб, які їх 
замінюють) або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи. У 
порядку, встановленому законодавством, держава гарантує всім дітям рівний 
доступ до безоплатної юридичної допомоги, необхідної для забезпечення 
захисту їх прав. Крім того, законом окреслено основні заходи щодо охорони 
дитинства. Серед таких слід назвати:  визначення основних правових, еконо-
мічних, організаційних, культурних та соціальних засад щодо охорони дитин-
ства, удосконалення законодавства про правовий і соціальний захист дітей, 
приведення його у відповідність з міжнародними правовими нормами у цій 
сфері; забезпечення належних умов для охорони здоров’я, навчання. Виховання, 
фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку 
дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зрос-
тання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи 
та рівності; проведення державної політики, спрямованої на реалізацію цільо-
вих програм з охорони дитинства, надання дітям пільг, переваг та соціальних 
гарантій у процесі виховання, навчання, підготовки до трудової діяльності, 
заохочення наукових досліджень з актуальних проблем дитинства; встанов-
лення відповідальності юридичних і фізичних осіб (посадових осіб і громадян) 
за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди [5].

Крім того, прийняті закони України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування» та «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей». Також відповідно до міжнародних стандартів внесені 
зміни до ряду законів, що сприяють посиленню соціальної захищеності сімей з 
дітьми. Упродовж останніх років реалізовано низку державних програм, спрямо-
ваних на забезпечення прав дитини, у тому числі таких, як Державна програма 
подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006–2010 рр., Державна 
програма підтримки сім’ї на період до 2010 р., Державна програма боротьби з 
торгівлею людьми до 2010 р., Державна цільова соціальна програма реформу-
вання системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Окремо слід виділити Указ Президента України «Про Національну 
стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 р.» [6].

Проблема соціального сирітства дітей в Україні є однією із тих, яка 
потребує нагального вирішення, оскільки має дуже негативний наслідок – 
порушується конституційне право дитини на сімейне виховання та батьків-
ське піклування, що в свою чергу, є порушенням одного з базових прав дитини, 
проголошених Конвенцією ООН про права дитини [7, с.12]. На державному 
рівні визнано, що до основних причин, що зумовлюють дитячу безпритуль-
ність та бездоглядність належать неспроможність батьків утримувати дитину, 
жорстокі форми виховання дітей в сім’ях, неспроможність або небажання сім’ї 
виконувати виховну функцію. Одним із напрямків подолання сирітства визна-
но створення та поширення форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування [8].
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Визнанню необхідності розробки нових підходів щодо піклування над 
дітьми, які з будь-яких причин позбавлені сімейного виховання, чимало  спри-
яла діяльність установ ООН в Україні. Крім того, усвідомленню змін допомо-
гло й ознайомлення з практикою прийомної сім’ї, яка поширена в багатьох 
країнах світу. В документах ООН та ЮНІСЕФ простежується визнання наяв-
ності інституту прийомної сім’ї в системі державної опіки над дітьми як свід-
чення про успішний соціальний розвиток тієї чи іншої країни. Іншою обстави-
ною, що спонукала до пошуку нових форм виховання дітей-сиріт та дітей, що 
залишилися без піклування батьків, безумовно стало те, що існуюча система 
державної опіки над дітьми-сиротами і дітьми, що залишилися без батьків-
ського піклування, функціонує вже понад 85 років і була орієнтована на колек-
тивні форми виховання дітей. Але тепер, коли визначено зовсім інші пріорите-
ти у вихованні дітей, особлива увага стала приділятися впровадженню інсти-
туту прийомного виховання.

Правове регулювання щодо утворення та функціонування прийомних 
сімей в Україні здійснюється відповідно до Положення про прийомну сім’ю, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 565 від 26 квітня 
2002 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними Постановами КМУ 23 травня 
2012 р.). та відповідно до глави 20-1 Сімейного кодексу. Правовою основою 
функціонування дитячих будинків сімейного типу є Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячий будинок 
сімейного типу» від 26 квітня 2002 р. № 564 (зі змінами, внесеними Постановами 
КМУ, останні 23 травня 2012 р.). та глава 20-2 Сімейного кодексу України.

Висновки. Отже, поступова відмова від інституціальних форм утриман-
ня дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, держава визна-
ла, що одним із найважливіших завдань є створення оптимальних умов для 
підтримки соціально незахищених категорій дітей. Сьогодні найбільш ефек-
тивним у цьому відношенні визнається передача дітей цієї категорії на вихо-
вання у сім’ю. Саме шляхом створення альтернативних форм сімейного вихо-
вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можна 
виконати вимоги міжнародних документів щодо забезпечення права дитини, в 
тому числі дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування – 
зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та взаєморозуміння.

Потреба людини в турботі про ближнього повинна сьогодні культивува-
тися суспільством, заохочуватися всіма можливими способами і, безумовно, 
«експлуатуватися», але, звичайно в межах розумного (допустимого). Це озна-
чає, що законодавець повинен знайти способи підтримки тих громадян, які 
відважилися взяти на себе турботу про дітей, і стимулювати тим самим остан-
ніх громадян до подібної поведінки. Треба погодитись із науковцями, які наго-
лошують, що повинні бути закріплені і відповідні міри контролю за діями опі-
кунів, піклувальників, патронатних вихователів, прийомних батьків, які гаран-
тували б здійснення прав та інтересів підопічних осіб [9, с.56]; що на державно-
му рівні потрібно усвідомити, якщо держава делегує сім’ї обов’язки з утриман-
ня і виховання дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклуван-
ня, то повинна і надати цій сім’ї належну матеріальну підтримку [10, с.81].
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З огляду на наведене вище, переконана, що дотримання законодавства 
про захист прав дитини, і як наслідок поліпшення умов розвитку дитини, 
повинно розглядатися як передумова сприятливого соціально-економічного і 
демографічного майбутнього, як проблема національного значення, що потре-
бує першочергового вирішення.
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Падун Є.В. Нормативно-правове регулювання інституту прийомного вихо-
вання в сімейному законодавстві України

У статті розглянуто правове регулювання інституту прийомного виховання 
в сімейному законодавстві України. Зосереджено увагу на законних та підзаконних 
нормативно-правових актах, в яких передбачено порядок передачі дитини-сироти чи 
дитини, позбавленої батьківського піклування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімей-
ного типу та інші форми прийомного виховання.

Ключові слова: дитина-сирота; дитина, позбавлена батьківського піклуван-
ня; прийомне виховання; прийомна сім’я; дитячий будинок сімейного типу.



ЮРИДИЧНА НАУКА № 10(52)/2015

СІМЕЙНЕ ПРАВО38

Падун Е.В. Нормативно-правовое регулирование института приемного вос-
питания в семейном законодательстве Украины

В статье рассмотрено правовое регулирование института приемного воспи-
тания в семейном законодательстве Украины. Сосредоточено внимание на законных 
и подзаконных нормативно-правовых актах, предусматривающих порядок передачи 
детей-сирот или детей, лишенных родительского попечения в приемные семьи, дет-
ские дома семейного типа и иные формы приемного воспитания.

Ключевые слова: ребенок-сирота; ребенок, лишенный родительского попече-
ния; приемное воспитание; приемная семья; детский дом семейного типа.

Padun E.V. Statutory regulation of the institute of adoptive upbringing in 
Ukrainian family law

 The article depicts the statutory regulation of the institute of adoptive upbringing in 
Ukrainian family law. Attention is focused on legal and non-legislative acts, which foresee 
the transfer procedure of an orphan-child or a child deprived of parental care to a foster 
family, family type orphanage or any other form of foster upbringing.

Key words: orphan child; child deprived of parental care; foster upbringing; foster 
family; family type orphanage.
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Постановка проблеми. Станом на кінець І кварталу 2015 р. кількість 
абонентів мобільного зв’язку в Україні склала 61 573 тис., і зросла порівняно з 
І кварталом 2014 р. на 2672,5 тис. абонентів [1]. Згідно із опитуванням 
Київського міжнародного інституту соціології [2] користувачами мобільного 
зв’язку в Україні є 88% жителів [1], тим самим дев’ять із десяти громадян 
України володіють мобільним телефоном. 

У тих сферах, де вплив будь-якої інституції перевищує 90 % населення 
країни вона має не просто глобальне значенн я, але стає домінуючим чинником 
впливу на людину, суспільство і державу. Отже, доходимо висновку, про гло-
бальний вплив мобільних телефонів на громадян України, який дуже скоро 
переросте в домінуючий. Відповідно держава не може бути стороннім спосте-
рігачем у цій сфері. Влада мала б створити умови для динамічного розвитку 
конкурентного середовища, щоб не було монополістів, які надають послуги 
мобільного зв’язку. На жаль, наша держава (як завжди) створила такі негатив-
ні умови для розвитку бізнесу, що штучно обмежила конкуренцію у цій над-
звичайно прибутковій сфері. Практично на ринок мобільних операторів 
можуть вийте тільки надвеликі корпорації, великим, середнім і малим там 
місця немає. Тільки шість операторів змогли утриматися і розвивати цей біз-
нес в Україні: Київстар (кількість абонентів 26,1 млн.), МТС Україна (20,3), 
life: (10,3) Інтертелеком (1,204), ТриМоб (1,009), PEOPLEnet (0,853) [3; 4]. Як 
видно із викладеного, практично три мобільних оператора монопольно поді-
ляють між собою ринок мобільних послуг України.

© Р.О. Боровков , 2015
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Правове регулювання ринку мобільного зв’язку здійснюється багатьма 
галузями права конституційним, адміністративним, цивільним, господар-
ським, екологічним, фінансовим та ін. У цьому переліку нормам адміністра-
тивного права належить вагома невід’ємна роль, так як саме за їх допомогою 
здійснюється правова взаємодія між спеціальною публічною адміністрацією 
та користувачами радіочастотного ресурсу, що використовується для потреб 
мобільного зв’язку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До проблем адміністратив-
но-правового регулювання мобільного зв’язку в Україні звертали увагу вчені-
юристи В.Д. Гавловський, В.В. Галунько, В.В. Гриценко, Б.А. Кормич, 
С.О. Короєд, Т.А. Костецька, О.М. Мельник, В.С. Цимбалюк та ін. Проте, без-
посередньо вони проаналізовану проблематику не досліджували, їх наукові 
пошуки були направлені на більш загальні, суміжні чи спеціальні виклики у 
цій сфері. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі теорії адміністративного 
права національного законодавства та практики адміністративної діяльності 
публічної адміністрації сформувати поняття та розкрити зміст адміністратив-
но-правове регулювання мобільного зв’язку в Україні.

Основні результати дослідження. Адміністративно-правове регулю-
вання ринку мобільного зв’язку за своєю юридичною природою є різновидом 
правового регулювання послуг телекомунікації, яка в свою чергу, є різновидом 
інформаційної діяльності разом із правовим регулювання друкованих ЗМІ та 
правим регулювання електронних ЗМІ (телебачення і радіомовлення) [5]. 
Інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на задоволення 
інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. Згідно із 9 Закону 
України «Про інформацію» визначено, що основними видами інформаційної 
діяльності є створення, збирання, одержання, зберігання, використання, 
поширення, охорона та захист інформації [6].

Головною ідеєю правового регулювання зв’язку є право фізичних і юри-
дичних осіб на інформацію. Ця модель відображає історичну роль держави в 
комунікації між громадянами за допомогою телефону. Вона пов’язана з універ-
сальним характером комунікаційних служб, які розглядають як суспільні уста-
нови, доступні для всіх громадянам. Згідно з цим принципом держава не може 
заборонити певним категоріям людей користуватися телефонами [5]. На нашу 
думку, право на мобільний телефонний зв’язок є природним правом людини і 
ніхто, в тому числі держава і закон не може заборонити його. Що підтверджу-
ється першим основним принципом діяльності у сфері телекомунікацій: 
«доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг, які 
необхідні їм для задоволення власних потреб, участі в політичному, економіч-
ному та громадському житті» [6].

Тому правовий режим адміністративно-правового регулювання мобіль-
ного зв’язку зорієнтований не на зміст інформації, а на ефективне створення, 
розвиток і діяльності суб’єктів із надання послуг мобільного зв’язку та мобіль-
ної інфраструктури в цілому.
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Професор В.В. Галунько вважає, що адміністративно-правове регулю-
вання – це цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні 
відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових 
засобів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб, нормального функціонування громадянського суспільства та держави [7, 
с.256]. На думку О. Мельник, правове регулювання – це здійснюваний всією 
системою юридичних засобів державно-владний вплив на суспільні відносини 
з метою їх впорядкування, закріплення, охорони та розвитку [8]. 

Провідним чинником, який безпосередньо впливає на діяльність 
суб’єктів публічної адміністрації у сфері мобільного зв’язку є розподіл і при-
своєння радіочастот та контроль за використанням радіочастотного ресурсу.

Згідно зі ст.1 Закону «Про радіочастотний ресурс України»: «радіочас-
тотний ресурс – частина радіочастотного спектра, придатна для передавання 
та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку 
можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до 
законів України та міжнародного права, а також на виділених для України 
частотно-орбітальних позиціях» [9].

На жаль, надання права на користування радіочастотним ресурсом реа-
лізується за допомогою триступеневої не прозорої адміністративної процеду-
ри. На першому етапі здійснюється розподіл смуг радіочастот, тобто регламен-
тування відповідним записом у Національній таблиці розподілу смуг радіочас-
тот України використання певної заданої смуги радіочастот однією чи кілько-
ма радіослужбами. На другому, відповідно до розподілу смуг радіочастот, 
здійснюється виділення радіочастот – надання відповідним записом у Плані 
використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні 
смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіо-
технологій. Нарешті, третім етапом є присвоєння смуг та номіналів радіочас-
тот – реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випро-
мінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номіналів радіочастот з 
визначенням смуги, номіналу радіочастот, параметрів випромінювання та 
умов експлуатації конкретного радіоелектронного засобу [5; 9].

Користувачі радіочастотного ресурсу, що використовується для потреб 
мобільного зв’язку належать до категорії загальних користувачів, які користу-
ються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних 
послуг.

Органами, що безпосередньо здійснюють управління та контроль за 
користуванням радіочастотним ресурсом України, є: Генеральний штаб 
Збройних Сил України, який здійснює виділення радіочастот, надання дозво-
лів на користування радіочастотним ресурсом та контроль за дотриманням 
законодавства в цій галузі спеціальними користувачами;Національна комісія з 
питань регулювання зв’язку; Державна інспекція зв’язку; Український держав-
ний центр радіочастот, які виконують функції щодо виділення радіочастот, 
ліцензування та контролю за діяльністю загальних користувачів. Основними 
нормативно-правовими актами, що безпосередньо визначають розподіл радіо-
частотного ресурсу, є Національна таблиця розподілу радіочастота План вико-
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ристання радіочастотного ресурсу України. Суб’єктами інформаційної діяль-
ності в галузі телекомунікації є оператори та провайдери телекомунікацій. 
Оператор телекомунікації це – суб’єкт господарювання, який має право на 
діяльність у сфері телекомунікації із правом на технічне обслуговування та 
експлуатацію телекомунікаційних мереж [5; 11, c.246].

Органом регулювання у сфері телекомунікацій за ст. 17 Закону України 
«Про телекомунікації» визначається Національна комісія з питань регулюван-
ня зв’язку України. Основними засобами державного регулювання у сфері 
телекомунікації є: нагляд за ринком телекомунікації, ліцензування діяльності 
у сфері телекомунікації, визначення принципів взаємоз’єднання телекомуні-
каційних мереж, визначення основ розвитку та надання загальнодоступних 
телекомунікаційних послуг, регулювання тарифів і розподіл номерного ресур-
су [5; 10].

Згідно зі Законом України «Про телекомунікації» надання послуг 
мобільного телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та екс-
плуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку підлягає ліцензуванню підлягають [5; 10; 11, c.246]. 

Крім того до питань адміністративно-правове регулювання мобільного 
зв’язку в Україні відносяться проблеми встановлення державою через закон 
основ розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг та 
здійснюване НКРЗ розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу, видачу та 
скасування дозволів, нагляд за його використанням [5]. Ще одним із питань, 
які відносяться до предмету нашого дослідження є внутрішньо організаційна 
діяльність основного регулятора у цій сфері Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації [11, c.247]. 

Таким чином, адміністративно-правове регулювання мобільного зв’язку 
в Україні характеризується наступними ознаками:

– є різновидом правового регулювання послуг телекомунікації, яка в 
свою чергу, є різновидом інформаційної діяльності;

– право на використання мобільного телефонного зв’язку є природним 
правом людини і ніхто, в тому числі держава і закон не може заборонити його;

– це цілеспрямований вплив норм адміністративного права здійснюва-
ний усією системою адміністративних засобів на суспільні відносини з метою 
забезпечення права громадян України на вільний, доступний та якісний 
мобільний зв’язок;

– провідним адміністративно-правовим чинником, який безпосередньо 
впливає на діяльність суб’єктів публічної адміністрації у сфері мобільного 
зв’язку є розподіл і присвоєння радіочастот та контроль за використанням 
радіочастотного ресурсу;

– право користування радіочастотним ресурсом реалізується за допо-
могою триступеневої адміністративної процедури: 1) розподіл смуг радіочас-
тот (здійснення запису у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот 
України); 2) розподілу смуг радіочастот (здійснення запису в Плані викорис-
тання радіочастотного ресурсу України); 3) присвоєння смуг та номіналів 
радіочастот (реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів);



АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ

ЮРИДИЧНА НАУКА № 10(52)/2015

43

–  оператор мобільного телекомунікації – це суб’єкт господарювання, 
який має право на діяльність у сфері мобільного зв’язку із правом на технічне 
обслуговування та експлуатацію мобільних мереж;

– основним суб’єктом публічної адміністрації, яка здійснює адміністра-
тивно правове регулювання у сфері мобільного зв’язку є Національна комісія 
з питань регулювання зв’язку України;

– основними адміністративними інструментами адміністративно-право-
го регулювання у сфері мобільного зв’язку є нагляд за ринком телекомунікації, 
ліцензування діяльності у сфері телекомунікації, визначення принципів 
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, визначення основ розвитку та 
надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, регулювання тарифів 
і розподіл номерного ресурсу; присвоєння, облік номерного ресурсу, видачу та 
скасування дозволів, нагляд за його використанням, внутрішньо організаційна 
діяльність Національної комісіє з питань регулювання зв’язку України.

Висновки. Отже, адміністративно-правове регулювання мобільного 
зв’язку в Україні – це цілеспрямований вплив норм адміністративного права 
здійснюваний спеціальною публічною адміністрацією (в першу чергу 
Національною комісією з питань регулювання зв’язку України) за допомогою 
усіх законодавчо прописаних адміністративних засобів (адміністративного 
нагляду, ліцензування, визначення принципів взаємо з’єднання телекомуніка-
ційних мереж, регулювання тарифів, розподіл номерного ресурсу; присвоєння, 
облік номерного ресурсу та ін.) з метою забезпечення права громадян України 
на вільний, доступний та якісний мобільний зв’язок.
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Боровков Р.О. Адміністративно-правове регулювання мобільного зв’язку в 
Україні

У статті доведено, що адміністративно-правове регулювання мобільного 
зв’язку в Україні – це цілеспрямований вплив норм адміністративного права з метою 
забезпечення права громадян України на вільний, доступний та якісний мобільний 
зв’язок. Адміністративно-правове регулювання здійснюється спеціальною публічною 
адміністрацією, в першу чергу Національною комісією з питань регулювання зв’язку 
України за допомогою всіх законодавчо прописаних адміністративних засобів. 
Виявлено, що основними адміністративно-правовими інструментами правового регу-
лювання мобільного зв’язку є: нагляд, ліцензування, визначення принципів 
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, регулювання тарифів, розподіл номерно-
го ресурсу; присвоєння, облік номерного ресурсу.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, користувач, мобіль-
ний зв’язок, оператор, радіочастота.

Боровков Р.О. Административно-правовое регулирование мобильной связи 
в Украине

В статье доказано, что административно-правовое регулирование мобильной 
связи в Украине – это целенаправленное воздействие норм административного права 
в целях обеспечения права граждан Украины на свободную, доступную и качествен-
ную мобильную связь. Административно-правовое регулирование осуществляется 
специальной публичной администрацией, в первую очередь Национальной комиссией 
по вопросам регулирования связи Украины с помощью всех законодательно 
прописанных административных средств. Выявлено, что основными администра-
тивно-правовыми инструментами правового регулирования мобильной связи явля-
ются надзор, лицензирование, определение принципов взаимосоединения 
телекоммуникационных сетей, регулирования тарифов, распределение номерного 
ресурса; присвоение, учет номерного ресурса.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, пользователь, 
мобильная связь, оператор, радиочастота.



АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА УПРАВЛІННЯ

ЮРИДИЧНА НАУКА № 10(52)/2015

45

Borovkov R.O. The administrative and legal regulation of mobile communication 
in Ukraine

In the article proved that the administrative and legal regulation of mobile 
communications in Ukraine is focused on the impact of administrative law in order to ensure 
the rights of Ukrainian citizens to free, accessible and high quality mobile communications. 
Administrative and legal regulation carried special public administration, especially the 
National Commission for Communications Regulation of Ukraine with the help of law 
prescribed administrative means. It was revealed that the main administrative and legal 
arrangements legal regulation of mobile communications are supervision, licensing, defining 
the principles of interconnected telecommunications networks, regulation of tariffs, allocation 
of numbering resource; assignment, account number resource.

Keywords: administrative and legal regulation, mobile connection, operator, radio 
frequency, user.

Стаття надійшла до редакції 09.09.2015.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСАДИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ 
СТАТУС У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Постановка прооблеми. Ефективне здійснення судовою владою своїх 
функцій та повноважень можливе лише за умов належного судового адміні-
стрування, тобто відповідної організації роботи судової влади та управління 
нею [1, с.339]. У сучасній вітчизняній адміністративно-правовій науці прак-
тично відсутні належно обґрунтовані теоретичні засади судового управління, 
залишаються нерозв’язаними низка питань, пов’язаних з удосконаленням 
механізму управління судовою системою, створенням необхідних організацій-
них умов здійснення правосуддя [1, с.339]. У вітчизняній теорії та практиці 
управління стосовно визначення управлінської діяльності в судовій галузі 
традиційно використовуються такі поняття як «судове управління», «органі-
заційне керівництво судами», «організаційне забезпечення судів» та ін. [2, 
с.42], зміст яких у працях дослідників визначається по-різному, іноді навіть 
набуваючи протилежних значень.

Визначення поняття «судове управління» має важливе практичне зна-
чення щодо ролі і місця різних суб’єктів адміністративних правовідносин 
(Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України, суд-
дівських самоврядних органів та ін.) у здійсненні функцій та завдань у межах 
зазначеної сфери [1, с. 341]. Говорячи про природу судового управління, сучас-
ні науковці визначають його як різновид соціального управління, що поєднує 
в собі елементи державного управління та самоуправління [3, с.30], вид дер-
жавного управління із специфічними ознаками і правовою природою, зумов-
леною потребами внутрішньої організації та забезпечення своєчасного розгля-
ду суддями судових справ, що знаходяться на вирішенні у цих органах судової 
влади [4, с. 22]. Виходячи з цього, предметом судового управління (адміністру-
вання) є питання організації судових органів, добір суддів і народних засідате-
лів; управління кадрами судових органів; перевірка організації їх роботи, 
вивчення й узагальнення судової практики, організація роботи судової статис-
тики. Специфіка судового управління полягає в тому, що воно, не поширюю-
чись на сферу правосуддя, має сприяти здійсненню його цілей і завдань. 

© Я.С. Золотарьова, 2015
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Термін «судове управління», як зазначає А. Стрижак, застосовується в 
юридичній науці для характеристики діяльності державного управління у 
галузі правосуддя, має комплексний характер і містить у собі діяльність з 
організаційного керівництва судами, організаційне забезпечення судів та 
здійснення відповідних установчих функцій щодо судової гілки влади іншими 
органами державної влади [4, с.29].

Слід зазначити, що у суді, крім відносин, які виникають під час процесу-
ального розгляду справи по суті, існують й інші відносини – внутрішні, до 
яких можна віднести управлінську і кадрову політику, проблеми внутрішньої 
організаційної структури тощо. Всі ці питання пов’язані з організацією ефек-
тивної роботи суду, тобто зі здійсненням управлінських дій, та мають таке ж 
важливе значення для забезпечення здійснення справедливого та об’єктивного 
правосуддя, забезпечення незалежності суддів при розгляді судових спорів, як 
і законодавчі норми, що визначають основні принципи і процедуру судочин-
ства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми здійснення 
адміністративних повноважень у судовій системі України досліджувались у 
наукових працях таких вчених, як: В. Д. Бринцев, Л. М. Москвич, І. В. Назаров, 
С. Ю. Обрусна, Д. М. Притика, В. В. Сердюк, А. А. Стрижак, О. В. Федькович, 
С. Г. Штогун. Разом з тим, питанням, пов’язаним з займанням адміністративних 
посад в суді та їх статусу не приділяється належної уваги ні з боку законодавців, 
ні з боку науковців. 

Мета статті. Розкрити правовий статус адміністративних посад у судо-
вій системі України.

Основні результати дослідження. У даному дослідженні ми спробуємо, 
на основі аналізу існуючих досліджень правників-адміністративістів та влас-
ного бачення, узагальнити практику здійснення адміністративних повнова-
жень у судовій системі України, проаналізувати існуючі підходи стосовно 
розуміння поняття адміністративних посад та їх правового статусу в судовій 
системі України, а також надати пропозиції та окреслити шляхи щодо їх вирі-
шення. 

Торкаючись проблематики адміністративних посад державних службов-
ців у судовій системі України, слід, по-перше, звернути увагу на їх сутність. У 
законодавстві України дефініція «адміністративна посада» застосовується 
лише в Законі України «Про судоустрій і статус суддів», але при цьому жодних 
роз’яснень сутності цього поняття нормативний акт не надає, лише вказуючи, 
що «адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та 
заступника (заступників) голови суду» [5]. Однак, ця норма стосується тільки 
випадку призначення судді на посаду голови або заступника голови суду, про 
що і йдеться у назві ст. 20 «Порядок призначення суддів на адміністративні 
посади», і ніяким чином не передає самої природи цього поняття. У науковій 
літературі також немає чіткого визначення адміністративної посади. Так, 
Ю. П. Битяк зазначає, що адміністративні посади – це посади (професійна 
діяльність осіб) в органах виконавчої влади щодо практичного виконання їх 
функцій і завдань, які отримують заробітну плату за рахунок коштів держав-
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ного бюджету України. Державні службовці, що обіймають адміністративні 
посади, наділені державно-владними повноваженнями для здійснення 
організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій [6, c.133]. 

Однак, слід звернути увагу, що посада – це елемент державного органу, 
його складова частина, наділена групою повноважень, а вже реалізація цих 
повноважень є професійною діяльністю осіб та відноситься до поняття вико-
нання державної посади [6, c.271]. Також, слід зазначити, що автор розкриває 
природу адміністративних посад, які існують в виконавчій гілці влади. Однак 
й органи судової влади складаються з певних посад, серед яких можна 
виділити ті, яким властиві управлінські повноваження, тобто адміністративні. 
Таким чином, поняття адміністративної посади у судовій системі України – це 
визначений законом та штатним розкладом структурний елемент суду (як 
державного органу), якому відповідає юридично встановлений комплекс прав 
та обов’язків (повноважень) щодо організаційного керівництва в суді з метою 
забезпечення здійснення ефективного правосуддя. У Законі України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. закріплено, що адміністративними 
посадами у суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) 
голови суду. У Верховному Суді України адміністративною посадою також 
вважається посада Першого заступника Голови Верховного Суду України [5]. 
Дійсно, на сучасному етапі розвитку судоустрою на голову суду та його заступ-
ника покладені значні функції в сфері управління судом. Однак, законодавець 
прямо не закріпив вказані функції за головою суду та його заступником, а 
лише окреслив їх повноваження. Потрібно звернути увагу на те, що функції та 
повноваження не є тотожними поняттями. Для виконання головою суду та 
його заступником покладених на них функцій, вони повинні бути наділені 
достатнім комплексом повноважень. Слід погодитись, що найбільш повно 
зміст організаційних відносин у суді відображують функції, які притаманні 
адміністративним посадам. Стосовно функцій адміністративних посад в 
судовій системі, то у найбільш загальному розумінні – це певні організаційні 
дії, конкретні напрямки адміністративного впливу суб’єкта адміністрування 
на об’єкт адміністрування, в яких і за допомогою яких розкривається загаль-
ний зміст організаційної діяльності в суді. Ці функції мають особливий харак-
тер. Їх головна особливість полягає в тому, що здійснювана діяльність носить 
внутрішньоорганізаційний характер, тобто спрямована, більшою мірою, всере-
дину підвідомчої системи для створення необхідних умов її функціонування. 
При визначенні функцій голови суду та його заступника важливо враховува-
ти: по-перше, цілі і завдання, які покладаються на них, але при цьому слід 
звернути увагу, що головна проблема полягає у відсутності їх законодавчого 
закріплення; а по-друге, що кожній функції повинен відповідати певний набір 
державно-владних повноважень. Л. М. Москвич запропонувала досить широ-
кий перелік функцій голови суду щодо управління в суді: адміністративну, 
інформаційно-аналітичну, соціальну, прогностичну, планування, мотиваційно-
стимулюючу, корегуючу, функцію забезпечення компетентності і дисципліни 
всього персоналу, контролюючу функцію [7, c.321]. Але досліджуючи функції, 
які виконує голова суду, слід пам’ятати, що перебування судді на 
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адміністративній посаді у суді та звільнення його з адміністративної посади не 
звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, а звільнення 
з посади судді, припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній 
посаді [5]. Тобто, він, по-перше, є суддею, а потім вже головою відповідного 
суду, і розглядати функцій голови суду щодо управління в суді можливо лише 
з урахуванням його процесуальних функцій. Слід звернути увагу, що в Законі 
України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. прямо закріплено, 
що адміністративними посадами у суді вважаються лише посади голови суду 
та заступника (заступників) голови суду. У Верховному Суді України 
адміністративною посадою також вважається посада Першого заступника 
Голови Верховного Суду України. Таким чином, законодавець вказує, що 
адміністративні посади в суді займають лише судді. Однак, до судової 
адміністрації також можна віднести й інших державних службовців з юридич-
но встановленим комплексом прав та обов’язків щодо організаційного 
керівництва судом. 

Однією з характерних рис сучасного і добре організованого суду – є 
чіткий розподіл функцій між суддями і адміністративним персоналом, а також 
між членами адміністрації суду. Мова йде про те, що функції, які не є 
суддівськими за своєю природою і не обов’язково мають виконуватися суддя-
ми, в максимально можливій мірі передаються іншим працівникам суду. За 
таких умов голова суду замість того, щоб витрачати більшість свого часу на 
вирішення адміністративних та управлінських питань, делегує основну части-
ну відповідних адміністративних функцій керівнику апарату суду, який фак-
тично стає партнером голови суду [8, c.75], а останній, у свою чергу, отримує 
можливість повністю зосередитись на виконанні його безпосередніх функцій, 
яким він навчений і задля яких він призначений, а саме: безпосереднього 
здійснення правосуддя, реалізації функції контролю і надання належної 
методичної допомоги суддям суду за суворого дотримання принципу 
незалежності та ін. Посада керівника апарату суду в Україні є відносно новим 
явищем. З 2005 р. практично всі суди, в яких працювало п’ять і більше суддів, 
отримали можливість, відповідно до ст. 130 Закону України «Про судоустрій» 
[9], ввести до штатного розкладу суду посаду керівника апарату. Цією нормою 
розпочалось створення передумов для звільнення голів судів від безпосеред-
нього керівництва роботою канцелярій та інших структурних підрозділів суду. 
Слід зазначити, що у судових системах зарубіжних країн посади такого роду 
існують на різних рівнях і мають різні назви – адміністратор суду штату, 
адміністратор суду першої інстанції, керівник апарату суду, секретар суду, 
координатор суду, старший консультант з кадрових питань, керівник служби 
пробації, керівник окружної адміністративної служби, керівник районної 
адміністративної служби – це лише декілька можливих варіантів [10, c.46]. Із 
самого початку головним їх функціональним призначенням було надання 
допомоги суддям. При запровадженні в суді посади керівника апарату суду 
законодавець керувався наміром звільнити голову суду від частини 
адміністративних повноважень, не притаманних судді, шляхом передачі їх 
керівникові апарату. Інакше кажучи, при самому створенні посади керівника 
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апарату суду малося на увазі, що на цю посаду буде покладено повноваження 
щодо організації роботи суду. Тоді виникає запитання, чому законодавець, 
передаючи частину управлінських повноважень керівникові апарату суду, не 
відносить цю посаду до категорії адміністративних посад. На сьогодні, посада 
керівника апарату суду є визначеною законом та штатним розкладом суду, 
вона наділена низкою повноважень щодо організаційного керівництва судом 
та існує для забезпечення ефективного здійснення правосуддя. Закон України 
«Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 р. істотно змінив статус 
апаратів судів та їх керівників. Відповідно до статті 149 Закону апарати судів 
здійснюють організаційне забезпечення роботи судів, суддів, судового процесу, 
функціонування автоматизованої системи документообігу. В свою чергу, 
керівник апарату суду очолює апарат суду та несе персональну відповідальність 
за належне виконання покладених на апарат суду завдань, він має досить 
широкі повноваження щодо організаційного керівництва судом. Правовий 
статус керівника та працівників апарату суду визначається Законом України 
«Про державну службу». Перелік повноважень керівника апарату конкретизу-
ється в посадовій інструкції керівника апарату, яка складається на підставі 
Типової посадової інструкції керівника апарату місцевого загального суду, 
затвердженої наказом ДСА України від 20.07.2005 р. № 86 [11], а апеляційного 
суду – на підставі Типової посадової інструкції керівника апарату апеляційно-
го загального суду, затвердженої наказом ДСА від 01.03.2007 р. № 21 [12]. 

Висновок. Таким чином, посаді керівника апарату суду притаманні всі 
ознаки адміністративної посади, а отже це потребує законодавчого закріплення, 
шляхом внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: ч.3 
ст.149 необхідно доповнити реченням такого змісту: «Керівник апарату суду та 
його заступник обіймають адміністративні посади у суді». Слід підкреслити, що 
незважаючи на розширення повноважень керівника апарату суду, він, на 
сьогодні ще не користується безумовним авторитетом серед працівників апара-
ту суду і, тим більше, не є такою особою для суддів. Тому законодавче 
закріплення посади керівника апарату суду на рівні адміністра тивних посад не 
тільки конкретизує місце керівника апарату в структурі судового органу, а й 
надасть йому певного статусу та авторитету, що є вкрай необхідним при 
становленні нового і необхідного елемента адміністрування в суді. 
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У статті, на основі аналізу існуючих досліджень правників-адміністративіс-
тів та власного бачення, узагальнено практику здійснення адміністративних повно-
важень у судовій системі України, проаналізовано існуючі підходи стосовно розуміння 
поняття адміністративних посад та їх правового статусу в судовій системі України, 
а також надано пропозиції та окреслено шляхи щодо їх вирішення. 
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нистративистов и собственного видения, обобщена практика осуществления 
административных полномочий в судебной системе Украины, проанализированы 
существующие подходы относительно понимания понятия административных 
должностей и их правового статуса в судебной системе Украины, а также даны пред-
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ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ, ЯК ОБ’ЄКТ 
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення однією з основних проблем 
нашого суспільства є низька ефективність судової влади. Провідною причи-
ною того, що судді при здійсненні правосуддя приймали, а інколи й прийма-
ють не справедливі рішення є те, що вони так і не стали незалежними [1, c.6]. 
Цьому сприяє багато чинників, одним з яких є не досконала процедура легалі-
зації суддів. Однак в останні роки ситуація ще більше погіршилася, так як 
наступив параліч публічного механізму призначення суддів. Більше півтора 
років судді на посади не призначаються [2]. 

Шукаючи відповідь на цей виклик, можна прийти до висновку, що 
цьому сприяло багато чинників, політична ситуація, яка склалася після рево-
люції «Гідності», не довіра до посадових осіб, які здійснювали відбір кандида-
тів у судді при попередньому режимі, складність процедури відбору та ін. 

Своє щільне місце в цьому ланцюгу відіграє й теоретична не визначе-
ність теоретичних засад призначення суддів. Юридична процедура призначен-
ня суддів регулюється багатьма галузями права. Основоположними серед 
яких є норми конституційного права, які визначають засади судоустрою і ста-
тусу суддів. Норми конституційного права знаходять свій розвиток та деталі-
зацію у нормах адміністративного права. Саме за допомогою норм адміністра-
тивного права здійснюється правове регулювання більшості дій, етапів, стадій 
призначенні суддів уперше та значна частина обрання суддів безстроково. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До проблеми призначення 
суддів, як об’єкту адміністративно-правового регулювання звертали свою 
увагу вчені-адміністративісти О.В. Гончаренко [3], М.К. Закурін [4], 
А.А. Іванищук [5], І.В. Шруб [6], Ю.В. Юрченко [7] та ін. Однак, ці вчені роз-
крили окремі аспекти у цій сфері або ж аналізували її побіжно, досліджуючи 
інші більш широкі або суміжні суспільні відносини.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу теорії права, теорії 
адміністративного права, з урахуванням думки на цю проблематику вчених, 
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діючого і пам’яток законодавства та законопроектів розкрити зміст і поняття 
категорії призначення суддів, як об’єкту адміністративно-правового регулю-
вання.

Основні результати дослідження. У відповідності до тлумачного слов-
ника української мови «призначати» означає покладати обов’язок виконувати, 
що-небудь, присуджувати щось кому-небудь, надавати кому-небудь офіційне 
право займати якусь посаду виконувати обов’язки [8, c.887]. 

Британська енциклопедія визначила, що суддя – це посадова особа наді-
лена правом слухати та приймати рішення по юридичній справі, вирішувати 
інші правові питання віднесені на розгляд суду [9]. Згідно із ст.52 Закону 
України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів»: суд-
дею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та Закону 
України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI призначений чи обраний суддею, 
займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює право-
суддя на професійній основі [10].

Теорія адміністративного права розглядає об’єкт адміністративно-пра-
вового регулювання через об’єкт адміністративно-правових відносин. Струк-
тура адміністративно-правових відносин характеризується взаємопов’язаністю 
всіх її складових компонентів, якими є суб’єкти, об’єкти, зміст правовідносин 
та юридичні факти. Суб’єкти правовідносин – це учасники адміністративно-
правових відносин, які мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки й наді-
лені специфічними юридичними властивостями. До суб’єктів адміністратив-
но-правових відносин належать як суб’єкти публічної адміністрації, так і 
об’єкти публічного управління [11, c.66-76]. В нашому дослідженні до суб’єктів 
публічної адміністрації, які здійснюють призначення й обрання суддів відно-
сяться: Вища кваліфікаційна комісія суддів України [12], Вища рада юстиції 
[13; 14], Національна школа суддів України [15; 16] та Президент України.

Вища кваліфікаційна комісія суддів є постійно діючим органом у систе-
мі судоустрою України та діє у складі двох палат – кваліфікаційної та дисци-
плінарної [12]. Вища рада юстиції є колегіальним, постійно діючим, незалеж-
ним органом, відповідальним за формування незалежного високопрофесійно-
го суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено 
здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за прийняття рішень 
стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та у 
межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність [13]. 
Національна школа суддів України є державною установою із спеціальним 
статусом, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової 
системи та здійснює науково-дослідну діяльність [16].

Об’єкти правовідносин – це те, на що спрямовано інтереси суб’єктів, з 
приводу чого останні вступають в адміністративно-правові відносини. Між 
цими елементами існує нерозривний зв’язок. Суб’єкти адміністративно-право-
вих відносин вступають у них з метою задоволення своїх інтересів і потреб, які 
опосередковують об’єкти адміністративно-правових відносин. Виникнення у 
суб’єктів взаємних прав і обов’язків можливе лише на підставі настання пев-
них юридичних умов юридичних фактів, закріплених у гіпотезах адміністра-
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тивно-правових норм. Суб’єкти завжди вступають у правові відносини заради 
задоволення різних матеріальних, економічних, культурних, політичних або 
інших інтересів і потреб. Для досягнення цієї мети суб’єкти адміністративно-
правових відносин здійс нюють певні дії, спрямовані на досягнення корисного 
для них результату. Цей результат і є об’єктом адміністративно-правових від-
носин [11, c.66-76].

Об’єктом адміністративно-правових відносин у сфері призначення суд-
дів є визначене Конституцією України право бути призначеним суддею, якщо 
він відповідає встановленим кваліфікаційний умовам на конкурсних засадах, 
а також певні дії суб’єктів публічної адміністрації у цій сфері заради яких 
суб’єкти вступають в адміністративно-правові відносини щодо призначення 
суддів.

Такими діями у сфері призначення суддів є система стадій, етапів та дій 
спеціальної публічної адміністрації стосовно призначення суддів, зокрема:

Рішення про оголошення добору кандидатів на посаду судді приймаєть-
ся Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з урахуванням прогнозо-
ваної кількості вакантних посад суддів на наступний рік. Прогнозована кіль-
кість вакантних посад судді у місцевому суді загальної юрисдикції визначаєть-
ся Комісією з урахуванням потреби у державному замовленні на професійну 
підготовку кандидатів на посаду судді у Національній школі суддів України. 
Для участі у доборі кандидатів на посаду судді вперше приймаються докумен-
ти, що оформлені та заповнені відповідно до визначених вимог, і надійшли з 
дотриманням встановленого строку для їх подання [12].

Для участі в доборі кандидатів на посаду судді особа, яка виявила намір 
стати суддею, подає заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді та 
визначені ст.67 Закону України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI «П ро судоустрій 
і статус суддів». На посаду судді може бути рекомендований громадянин 
України, не молодший двадцяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і 
стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш 
як десять років та володіє державною мовою. Не можуть бути рекомендовані 
на посаду судді громадяни: 1) визнані судом обмежено дієздатними або неді-
єздатними; 2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешко-
джають виконанню функцій зі здійснення правосуддя; 3) які мають не зняту 
чи непогашену судимість. Не може претендувати на посаду судді особа, до якої 
згідно із законом застосовується заборона обіймати відповідну посаду. Не 
може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше звільнено з 
посади судді за порушення присяги, порушення вимог щодо несумісності або 
у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним вироком, крім випадків 
визнання в судовому порядку протиправним рішення про звільнення з цих 
підстав або скасування обвинувального вироку суду [10].

До участі в доборі та складенні відбіркового іспиту допускаються особи, 
які подали всі необхідні документи й за результатами перевірки яких такі 
особи на час звернення відповідають установленим вимогам до кандидата на 
посаду судді. Вищою кваліфікаційною комісією суддів України проводить від-
бірковий іспит серед осіб, допущених до участі у доборі, та встановлює його 
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результати в порядку та за методикою, визначеними відповідним положенням 
[10; 12]. 

Стосовно осіб, які успішно склали відбірковий іспит, Вищою кваліфіка-
ційною комісією суддів України проводить спеціальну перевірку. Спеціальна 
перевірка проводиться з урахуванням приписів законодавства у сфері запобі-
гання корупції. У разі одержання інформації про невідповідність кандидата на 
посаду судді установленим законом вимогам, Комісія приймає вмотивоване 
рішення про припинення подальшої участі такої особи у доборі кандидатів на 
посаду судді [10; 12].

За результатами спеціальної перевірки приймається рішення про 
направлення осіб, які відповідають установленим до кандидата на посаду судді 
вимогам, для проходження спеціальної підготовки до Національної школи 
суддів України. Вищою кваліфікаційною комісією суддів України проводить 
атестування осіб, які пройшли спеціальну підготовку й виявили намір бути 
рекомендованими для призначення суддею, шляхом складення ними кваліфі-
каційного іспиту [10; 12].

За результатами кваліфікаційного іспиту Вищою кваліфікаційною комі-
сією суддів України приймає рішення про їх затвердження, зарахування кан-
дидатів, які успішно склали такий іспит, до резерву на заміщення вакантних 
посад судді та визначення їх рейтингу [10; 12].

Для зайняття вакантних посад судді в місцевих судах загальної юрис-
дикції Комісія проводить конкурс серед кандидатів на посаду судді вперше, 
зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів. Результатом 
конкурсного добору є прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України рішення про надання кандидату, який серед інших учасників конкур-
су має вищу позицію за рейтингом, рекомендації для призначення на посаду 
судді місцевого суду загальної юрисдикції. Рекомендація про призначення 
кандидата на посаду судді місцевого суду загальної юрисдикції вноситься 
Комісією до Вищої ради юстиції шляхом надсилання копії відповідного рішен-
ня [10; 12].

Висновки. Отже, призначення суддів в Україні, як об’єкт адміністратив-
но-правового регулювання – це визначене Конституцією України право грома-
дян України, які мають вищу юридичну освіту та відповідають іншим кваліфі-
каційним умовах бути призначеним суддею та система стадій, етапів та дій 
спеціальної публічної адміністрації (Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, Вищої ради юстиції, Національної школи суддів України) щодо від-
бору, навчання, перевірки спроможності здійснювати правосуддя та формаль-
ної легалізації кандидатів Президентом України.
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Рибас А.В. Призначення суддів, як об’єкт адміністративно-правового регу-
лювання

У статті доведено, що призначення суддів в Україні, як об’єкт адміністративно- 
правового регулювання, визначається як визначене Конституцією України право гро-
мадян України, які мають вищу юридичну освіту та відповідають іншим кваліфіка-
ційним умовах бути призначеним суддею та система стадій, етапів та дій спеціаль-
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ної публічної адміністрації щодо відбору, навчання, перевірки спроможності здійсню-
вати правосуддя та формальної легалізації кандидатів Президентом України.

Ключові слова: кандидат; кваліфікаційні вимоги; призначення; публічна адмі-
ністрація;  справедливість; суддя.

Рыбас А.В. Назначение судей, как объект административно-правового 
регулирования

В ст атье доказано, что назначение судей в Украине, как объект администра-
тивно-правового регулирования определяется Конституцией Украины как право 
граждан Украины, которые имеют высшее юридическое образование и соответству-
ют д ругим квалификационным условиям быть назначенными судьей и система ста-
дий, этапов и дейс твий специальной публичной администрации по отбору, обучению, 
проверки способности осуществлять правосудие и формальной легализации кандида-
тов Президентом Украины.

Ключевые слова: кандидат; квалификационные требования; назначения; 
публичная  администрация; справедливость; судья.

Ribas A. The appointment of judges as object of administrative and legal 
regulation

The article proved that firstly appointment of judges in Ukraine as an object of 
administrative and legal regulation this right citizens defining Constitution of Ukraine of 
who have a law degree and meet other qualifying conditions to appointed a judge. Secondly 
appointment of judges in Ukraine as the object of administrative and legal regulation of a 
system of stages, phases and activities of special public administration on the selection, 
training, inspection capacity to administer justice and formal legalization of candidates by 
President of Ukraine.

Keywords: candidate; judge; justice; public administration; purpose; qualification 
requirements.
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ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF THE USE 
OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

IN THE JUDICIARY

Information Technology (IT) has captured unprecedented importance at 
national as well as global level as one of the vital factors for growing and sustainable 
economy, good governance, and administration of justice.

In order to determine which information technology can improve jurisdiction, 
it is necessary to know what the work of the judiciary is, and how it uses information 
to do that work. The judiciary in The Netherlands is quite similar to a large 
business. In 2002, the judiciary had more than 8500 staff employed, a budget of 
e650 million and a turnover of approximately 1,583,000 cases. There are 19 district 
courts with normally four sectors each: a civil law sector, a criminal law sector, an 
administrative law sector and a local courts sector. The civil law sectors have a 
specialized commercial unit and a unit for summary proceedings. The formerly over 
60 local courts were administratively integrated into the districts courts in 2002. 
They deal mostly with small money claims, traffic violations, minor family matters, 
and employment and rent contracts. In these fields, they also have summary 
proceedings. There are five appeal courts which hear appeals of civil, criminal and 
some administrative cases [1, p. 190].

In common law court systems, like the U.S. and the U.K., in both civil and 
criminal justice, cases are ultimately decided by trial if they are not settled in an 
earlier phase. Very few cases actually come to trial, and trial rates vary widely across 
countries. Some of those trials are conducted in front of a jury. In those trials, the 
principle of immediacy of evidence is very important. This means the evidence itself 
needs to be presented in the courtroom: witnesses making a statement, exhibits like 

© Г.О. Cитник, 2015
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original documents and objects. This has given rise to implementation of information 
technology to support conducting trials [2].

Dory Reiling said that Finland, Austria and the United Kingdom, but also 
Estonia, Slovakia and Hungary, are in the very high implementation group. High 
levels of implementation can be found in France, Germany, Sweden, Latvia, 
Bulgaria and the Netherlands. Belgium, Ireland and Croatia are in the moderate 
level group. In the low level group we find Cyprus, Ukraine and Russia [2]. 

But regulation «On access to public information in the Supreme Court of 
Ukraine» laid the foundations for the administrative and legal regulation of 
judiciary in the conditions of use of information technology [3].

Over the last several years, interest in high-technology courtrooms has 
grown. Traditional litigators and judges whose skills were honed without the 
newfangled gadgets were not the fastest to embrace new technologies. As time 
passed, however, the population of old-school litigators dwindled and interest in 
litigating in hightechnology courtrooms increased. 

At its foundation, courtroom technology is a means for putting evidence 
before everyone in the courtroom—the judge, the jurors, the opposing lawyers, the 
courtroom support staff, and even onlookers—at the same time. The displays—
usually on monitors or projection screens—convey many kinds of information more 
efficiently. Most lay people can look at a display and follow along with an 
explanation more readily than they can find the place in a hard copy document and 
try to read the small type while also trying to listen.

Because lawyers are accustomed to handling documents and practice doing 
that every day, they often fail to appreciate that lay jurors often have no similar 
experience. Courtroom technology is also a means to draw attention to particular 
points, to emphasize certain aspects of the evidence, and to make visible that which 
otherwise would exist only as a mental picture formed from words spoken by an 
advocate or a witness. It is these enhancements and their messages that form the 
basis for objections concerning the limits of technological displays and new 
considerations with respect to the control that judges exercise in the courtroom and 
in creating the record[4].

Today’s social and political environment places ever increasing demands on 
courts to share information with other courts and various law-enforcement 
agencies. One of the most promising technologies that facilitate information sharing 
is Extensible Markup Language, commonly referred to as XML. XML has been 
around for a number of years, but it has taken the development of standards and 
supporting applications to bring this technology to the courts. 

XML is a technology that has matured over the last few years. The 
development of national and justice XML standards has established a platform that 
any court can use to produce their own IEPD and enable information exchanges 
with improved costeffectiveness.

 Once information behemoths such as the FBI implement XML, then the 
accomplishment of mandatory reporting will show even greater improvements and 
implementing them will be much easier and cheaper. Missouri has already identified 
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a handful of exchanges that could be implemented in short order if the receiving 
agency could accept XML [5].

Placement of information about the activities of the courts on their official 
websites designed to ensure the rights of citizens to obtain information on the 
activities of the Court; improving the quality of justice at the expense of its public 
objective and fair coverage and discussion; raising the level of legal culture of 
citizens; assist in the implementation of constitutional rights of citizens to judicial 
protection, reducing the number of appeals to the court, and free access to legal and 
judicial information; ensuring the protection of information classified as privileged 
prevention of offenses and crimes; improvement of judicial practice and the 
establishment of civilian control over the judiciary.

Dr. Elizabeth R. Osborn writes about e Indiana Supreme Court through its 
“Courts in the Classroom” project to employ webcast technology (primarily 
through the broadcast of its oral arguments and the creation of related teachersupport 
materials).

 Dr. Elizabeth R. Osborn finds that the justices, lawyers, teachers, students, 
and citizens all consider the installation of webcast equipment into the Indiana 
Supreme Court chambers as an unqualified success. Through a wide variety of 
webcasts, the court is reaching out to the public to educate them not only about 
how the judicial branch works, but also about the history of the courts and the law 
in both Indiana and the nation as a whole. While most courts might initially 
consider installing the equipment necessary for streaming video to broadcast their 
oral arguments, once the equipment is in place, it only makes sense to get as much 
use out of it as possible. Generally, the only additional expense incurred to broadcast 
a wide variety of other events that take place in the courtroom is the cost of the staff 
person to run the equipment. But the use of the equipment is limited only by your 
imagination [6].

The implementation of a sound system of governance will help court 
organizations work together to achieve common goals, instead of working as 
discrete, competing units. It will produce a single set of priorities that will allow 
resources to be focused more effectively on solving the highest priority problems as 
quickly as possible. 

It will provide a forum for resolving related policy, business, and technical 
issues in a thorough, systematic way. Better expectation management will result in 
a lower level of frustration. Conflicts will be resolved before they damage working 
relationships. Technology staff will receive clear, unambiguous direction. Solutions 
will be business driven, rather than technology driven [7].

Thus, the administrative - legal regulation of judiciary in the conditions of 
use of information technology includes the process of informatization of the 
judiciary, the establishment of regulations for the implementation of information 
functions of the judiciary, judicial statistics and staffing of courts in order to ensure 
free access to information on the activities of vessels. So, at the present stage of 
development of society the implementation of the information function of the state 
in the judiciary is above all to promote the development of the information society, 
improving the quality of life through the full implementation of technology in the 
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judiciary, while creating the conditions for full protection of the rights of all 
subjects who take in the administration of justice.
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Cитник Г.О. Адміністративно-правове регулювання використання інформа-
ційних технологій у діяльності судових органів 

У статті окреслено підходи щодо використання інформаційних технологій у 
діяльності судових органів. Зазначається, що інформація є найважливішим ресурсом 
країни поряд з фінансовим, природним, трудовим, матеріальним та іншими ресурсами.

Ключові слова: судова влада, інформація, управління, адміністративне право, 
уряд.

Сытник Г.А. Административно-правовое регулирование использования 
информационных технологий в деятельности судебных органов

В статье обозначены подходы к использованию информационных технологий в 
деятельности судебных органов. Отмечается, что информация является важней-
шим ресурсом страны вместе с финансовым, природным, трудовым, материальным и 
другими ресурсами.

Ключевые слова: судебная власть, информация, управление, административ-
ное право, правительство.
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ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В КРАЇНАХ СНД: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Постановка проблеми. Ринкові відносини в країнах пострадянського 
простору почали формуватися вже після розпаду СРСР. Кожна країна обрала 
для себе окремий шлях розвитку, однак основні особливості політики держав 
у сфері соціально-трудових відносин багато в чому залишилися схожими. 
Лише з часом у трудовому законодавстві країн СНД відбувалися зміни, 
пов’язані переважно із прийняттям трудових кодексів, якими було суттєво 
оновлено трудове законодавство.

Зміст трудового договору в країнах СНД мають характерні ознаки, 
порівняно із західними країнами, дослідження яких дасть відповідь на питан-
ня як змінилися договірні відносини в трудовому праві пострадянських країн 
за роки їх незалежності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням законодав-
ства окремих країн щодо змісту договірних відносин у трудовому праві у кра-
їнах СНД займалися такі вчені, як: Л.П. Геращенко, Ж.Ю. Дорохіна, 
С.Б. Зіядуллаєв, К.Л. Томашевський, К.І. Забоєв, Л.В. Санніков, В.М. Слома, 
Ф.А. Цесарський, Л.О. Чиканов та ін. 

У працях зазначених вчених ґрунтовно розглянуто правову природу 
трудового договору в країнах СНД, але в окремих випадках або бракує порів-
няльно-правового аналізу, або не акцентується увага саме на аспектах змісту 
договірних відносин у трудовому законодавстві. 

© М.І. Іншин, 2015
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Метою статті є характеристика змісту трудового договору в країнах 
СНД у порівняльно-правовому аспекті. 

Основні результати дослідження. Змістом трудового договору є сукуп-
ність його умов, які визначають права і обов’язки сторін. Кожна сторона тру-
дового договору має свої суб’єктні права та обов’язки, що визначаються трудо-
вим договором і трудовим законодавством, встановленим правопорядком з 
праці в даній організації, яким сторони зобов’язалися підпорядковуватися. 

У трудових кодексах більшості країн СНД встановлюють визначені 
вимоги до змісту трудового договору. При цьому вони діляться на обов’язкові 
(істотні) і додаткові. У трудовому договорі повинні міститися дані про сторо-
ни трудового договору (їх реквізити). Крім того, згідно ст. 43 ТК Азербайджану 
[1], ст.19 ТК Білорусі [2], ст.84 ТК Вірменії [3], ст.28 ТК Казахстану [4], ст.54 
ТК Киргизстану [5], ст.49 ТК Молдови [6], ст.57 ТК Росії [7] обов’язковими 
для включення в трудовий договір є такі умови: місце роботи; трудова функ-
ція, конкретний вид роботи, що доручається працівникові; дата початку робо-
ти, термін дії договору, якщо укладається договір на певний строк; умови 
оплати праці; режим робочого часу і часу відпочинку (якщо для даного праців-
ника він відрізняється від загальних правил, що діють у даного роботодавця). 

Як зазначає Ф. А. Цесарський, зміст трудового договору практично в 
усіх аналізованих кодексах (законах) СНД розглядається як сукупність відо-
мостей (реквізитів) й умов трудового договору. У свою чергу, набір цих відо-
мостей і умов у законодавстві країн СНД має деякі відмінності. Практично всі 
кодекси (закони) відносять до обов’язкових відомостей найменування (назви) 
сторін, що дозволяє їх індивідуалізувати (а ТК Киргизстану – також дату й 
місце укладення договору [5]), підписи сторін, що є обґрунтованим, тому що 
зазначені відомості та реквізити можуть мати важливе правове значення при 
виникненні трудових спорів [8, с.46]. Позиція вченого засвідчує фактичну 
схожість змісту договірних відносин у трудовому законодавстві пострадян-
ських країн. Варто тільки уточнити позицію вченого щодо того, що практично 
всі кодекси визначають обов’язковість найменування (назви) сторін, адже не 
практично всі, а всі із зазначених кодексів регламентують дану відомість 
обов’язковою.

Місцем роботи, як правило, є відповідна організація (роботодавець) з її 
місцезнаходженням на день укладення договору. Місце роботи може бути сто-
ронами конкретизовано із зазначенням певного відокремленого підрозділу, 
представництва, філії організації або її структурних підрозділів, розташованих 
у різних місцях. При роз’їзній роботі вказується місцезнаходження конкрет-
них об’єктів, на яких належить працювати працівнику, а за умов рухомої робо-
ти – обслуговуюча ним територія. 

Трудова функція працівника представлена як робота з певної посади 
відповідно до штатного розкладу; професія, спеціальність, із зазначенням ква-
ліфікації; конкретний вид дорученої працівникові роботи. Принцип визначе-
ності трудової функції виражений, зокрема, в ст.60 ТК Росії [7], яка забороняє 
вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим догово-
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ром. Трудову функцію, передбачену в трудовому договорі, не можна змінювати 
без згоди сторін.

В ст. 19, 53 ТК Білорусі [2], ст.84 ТК Вірменії [3], ст.28 Казахстану [4], 
ст.54 Киргизстану [5] та ст.49 Молдови [6] в якості обов’язкових умов перед-
бачається включення в трудовий договір також прав і обов’язків сторін, умов 
по страхуванню працівника. Додатковою умовою трудового договору в  
Казахстані є відповідальність сторін. У Росії права та обов’язки сторін можуть 
включатися в договір за згодою сторін [7]. У Молдові включаються ризики, 
супутні посади, положення колективного трудового договору та правил вну-
трішнього трудового розпорядку, що стосуються умов праці працівника [6]. 
Особливої уваги заслуговують норми російського та молдовського законодав-
ства. Дозвіл включати в договір додаткові умови, які погоджуються працівни-
ками і роботодавцями є проявом двостороннього соціального партнерства, що 
є вкрай важливо для сфери трудових відносин. Саме узгодженість сторін тру-
дового договору є свідченням досконалості чинного трудового законодавства 
країни. 

У деяких державах у трудових договорах, крім вищевказаних умов, 
повинні бути обумовлені сторонами інші обов’язкові (необхідні) умови, які 
будуть визначати вид даного договору (про термін роботи за строковим дого-
вором; про тимчасову або сезонну роботу; про надомну роботу; про роботу за 
сумісництвом; про роботу з неповним робочим часом та ін.).

У Росії та Казахстані істотними умовами трудового договору є права та 
обов’язки сторін, характеристики умов праці, режим робочого часу і часу від-
починку, а також деякі інші умови [9, с.153]. Дана позиція вказує на те, що в 
Казахстані та Російській Федерації умови трудового договору та умови праці 
переплітаються. Слід відокремлювати трудову функцію і умови робочого 
місця від всіх інших умов, які відносяться до категорії «праця». 

Спільним у трудовому законодавстві більшості країн СНД є перелік 
основних обов’язків працівника. До основних обов’язків працівника належать: 
особисте виконання трудової функції за обумовленою спеціальністю, кваліфі-
кацією, посадою, визначеними умовами трудового договору, тому не допуска-
ється укладення трудового договору через представника за дорученням. 
Працівником може бути тільки фізична особа.

Як виняток слугує  ст.10 ТК Грузії, згідно з якою сторони за взаємним 
погодженням можуть на певний строк доручити виконання роботи третій 
особі [10] і ст.310 ТК Росії для надомників, у виконанні роботи яких можуть 
брати участь і члени сім’ї надомника [7]. Такі виключення із загальних тенден-
цій показують нові більш сучасні підходи до правового регулювання договір-
них відносин в трудовому праві. Багато в чому норми законодавства Грузії та 
Росії є прогресивними, зокрема праця надомників є видом дистанційної робо-
ти, яка дуже популярна в західних країнах і поступово впроваджується на 
пострадянському ринку праці. 

Окремі норми трудових кодексів країн СНД (ст.12 Азербайджану [1], 
ст.26 Вірменії [3], ст.55 Білорусі [2], ст.23 Казахстану [4], ст.20 Киргизстану 
[5], ст.10 Молдови [6], ст.22 Росії [7], ст.5 Таджикистану [11]), зобов’язують 
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роботодавця забезпечити працівника роботою за обумовленої трудової функ-
ції, створити умови праці, забезпечувати охорону праці, своєчасно виплачува-
ти в повному розмірі належну йому заробітну плату. Перелічені вимоги є осно-
вними серед тих, які ставляться перед роботодавцем не лише у трудовому 
законодавстві країн СНД, але й у законодавстві більшості країн з ринковою 
економікою. В обов’язках роботодавця можна віднайти певну циклічність: 
працівник влаштовується на роботу, щоб реалізувати свій трудовий потенціал 
через виконання трудової функції – роботодавець повинен надати необхідні і 
безпечні умови праці для працівника – роботодавець виплачує заробітну 
плату за виконану працівником роботу. Цей цикл повторюється регулярно від 
періоду до періоду (зазвичай робочого місяця) за виключенням першого етапу, 
який знову стає актуальним лише при зміні місця роботи працівником.

К.Л. Томашевський зазначає, що у трудовому законодавстві країн СНД 
спеціально регулюється питання про строк трудового договору. У законодав-
стві Киргизстану та Узбекистану додається вказівка на можливість укладення 
трудового договору для виконання певної роботи, у ТК Казахстану – для замі-
щення тимчасово відсутнього працівника, а у ТК Білорусі й Узбекистану – ще 
й для виконання сезонних робіт [12, с.113]. Взявши до уваги точку зору вчено-
го та розглянувши трудове законодавство країн СНД можна стверджувати, що 
кількість видів трудових договорів коливається від 2 до 5. Ця кількість видів 
трудових договорів залежить, у першу чергу від їх строковості, тобто від того, 
скільки законодавством окремої країни передбачено строкових трудових дого-
ворів.

Встановлення особливих умов трудових договорів в країнах СНД часто 
залежить від того, чи не суперечать ці норми Трудовому кодексу, іншим норма-
тивним правовим актам, угодам або колективному договору. До таких особли-
вих умов слід відносити індивідуалізовані умови праці, підвищенні гарантії 
для працівників. Важливо, що в ТК Вірменії [3], Білорусі [2], Казахстану [4], 
Киргизстану [5], Молдови [6] та Росії [7] наголошено на неможливості зни-
ження рівня прав і гарантій працівників, передбачених трудовим законодав-
ством, іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового 
права, колективним договорами і угодам, локальними нормативними актами.

На думку Ж.Ю. Дорохіної, для трудових кодексів Росії, Білорусі та 
інших країн СНД характерним є розгляд трудового договору як угоди щодо 
здійснення і забезпечення трудової функції, на відміну від європейської тради-
ції, де даний вид договорів розглядається як цивільно-правовий [12, с.78]. 
Багато в чому цей факт дає відповідь на питання, чому в пострадянських краї-
нах умови трудового договору значно більше регулюються трудовим законо-
давством, ніж цивільно-правовим. В цьому полягає одна з основних відміннос-
тей трудового договору в країнах СНД та ЄС.

Стосовно додаткових умов трудового договору, то вони можуть встанов-
люватися в межах, що допускаються трудовим законодавством. Серед найпо-
ширеніших додаткових умов трудового договору за законодавством держав 
СНД є: нерозголошення охоронюваної законом таємниці (державної, службо-
вої, комерційної та іншої); про поліпшення соціально-побутових умов праців-
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ника і членів його сім’ї; про випробування при прийомі на роботу; інші, які не 
погіршують становище працівника порівняно з трудовим законодавством. 
Логічним буде зазначити, що у разі досягнення угоди сторін трудового догово-
ру щодо додаткових умов вони вважаються обов’язковими для виконання, в 
іншому випадку вони не включаються до трудового договору. 

Загальна форма трудового договору зазвичай утверджується Урядом 
або уповноваженим ним органом, як це відбувається у Білорусі [2] та 
Казахстані [4]. Доволі часто до узгодження форми трудового договору долуча-
ються представники працівників – професійні спілки [7; 6; 5; 2].

Висновок. Отже, зміст трудового договору в більшості країн СНД є 
досить схожим між собою, за незначним виключенням. Незважаючи на те, що 
всі країни пострадянського простору давно вже відійшли від адміністративно-
командної системи управління економікою та вступили в еру ринкових від-
носин умови трудового договору все ж багато в чому відрізняються від захід-
них країн. Нинішній зміст трудового договору в країнах СНД потребує вдо-
сконалення, зокрема потрібно врахувати світові тенденції в цій сфері, які вка-
зують на перехід працівників: від роботи безпосередньо на підприємстві 
роботодавця – до роботи вдома; від повної зайнятості – до неповною; від 
роботи на великому підприємстві – до роботи на малому; від роботи в штаті – 
до роботи поза штатом; від роботи в основному офісі фірми – до роботи в філії 
(представництві).
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Іншин М.І. Зміст трудового договору в країнах СНД: порівняльно-право-
вий аналіз

У статті проаналізовано особливості інституту трудового договору відповід-
но до законодавства країн СНД. Проведено порівняльний аналіз змісту трудового 
договору в пострадянських країнах та встановлено схожість і відмінність договірних 
відносин.

Ключові слова: трудовий договір, умови трудового договору, трудова функція, 
працівник, роботодавець.

Иншин М.И. Содержание трудового договора в странах СНГ: сравнитель-
но-правовой анализ

В статье проанализированы особенности института трудового договора в 
соответствии с законодательством стран СНГ. Проведен сравнительный анализ 
содержания трудового договора в постсоветских странах и установлено сходство и 
различия договорных отношений.

Ключевые слова: трудовой договор, условия трудового договора, трудовая 
функция, работник, работодатель.

Inshin M.I. Content of the employment contract in the CIS: Comparative Legal 
Analysis

The article analyzes the characteristics of the Institute of the employment contract in 
accordance with the legislation of the CIS countries. The author held a comparative analysis 
of the content of the employment contract in the post-Soviet countries, and found similarities 
and differences of contractual relations.

Keywords: contract of employment, conditions of employment, labor function of the 
employee, the employer.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

Постановка проблеми. Протягом усього періоду незалежності України 
робилися спроби розробки різних механізмів у сфері господарювання із залу-
ченням права [1]. Правий механізм забезпечення розвитку економіки України 
ще не досліджувався, відсутні й розробки методологічних аспектів вивчення 
цієї правової категорії.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Спеціальні публікації, при-
свячені правовому механізму забезпечення розвитку економіки України, нині 
майже відсутні. Дослідженню окремих аспектів господарсько-правового меха-
нізму були присвячені праці таких українських вчених, як: А. Бобкова, 
А. Демидова, Р. Кузьмін, В. Полюхович та ін. Проте розробка відповідного 
методологічно-теоретичного інструментарію (особливо з урахуванням сучас-
них досягнень наукової думки) ними майже не проводилась [1, с.31–32]. 
Методологія ж, за словами Д.А. Керимова, виступає провідником, що керує 
дослідницьким процесом. Методологічне мислення покликане перетворювати 
об’єктивне в суб’єктивне, пізнання в пізнане, реальні об’єкти, явища, процеси 
в їхні усвідомлені образи [2, с.7]. 

© Р.Б. Прилуцький, 2015
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Метою статті є аналіз проблемних питань розробки методології еконо-
міко-правового підходу до розробки правового механізму забезпечення розви-
тку економіки України.

Основні результати дослідження. Сучасне розуміння методології вихо-
дить з того, що методологія (англ. methodology), зокрема, – це відділ логіки, що 
охоплює загальні принципи формування знань; система методів і принципів, 
що використовуються у спеціальних дисциплінах. Це також – відділ філосо-
фії, що опікується науковими дослідженнями методу та процедури; вивчення 
та теоретичний аналіз таких робочих методів [3].

При цьому поняття «метод» (від грец. methodos – спосіб пізнання) у 
широ кому розумінні означає «шлях до чого-небудь» або спосіб діяльності 
суб’єкта в любій її формі. Основна функція методу полягає у внутрішній орга-
нізації й регулюванні процесу пізнання чи практичного перетворення того чи 
іншого об’єкту [3, с. 17].

З урахуванням цього є очевидним, що розробка правового механізму 
забезпечення розвитку економіки України (надалі – ПМЗРЕУ) не може здій-
снюватися за рахунок виключно правових засобів й інструментів і вимагає  
розробки відповідної методології, яка  не може не враховувати досягнення 
економічної науки. При цьому необхідно виходити з того, що серед репрезен-
тованих моделей взаємодії права й економіки найбільш продуктивною вида-
ється модель, в якій право й економіка розглядаються як взаємно діючі, що 
взаємно впливають одне на одну [4]. Право (разом з політичними інститута-
ми) й економіка, як сукупність виробничих відносин, є стрижневими, «несучи-
ми» конструкціями суспільства. Вони відображають його структуру, а нерідко 
й направленість розвитку. По суті, право й економіка – парні категорії [5].

Разом з тим, вченими постійно відмічається загальний низький зв’язок 
юридичних досліджень з економічними науками і не тільки в нашій країні. Як 
зазначав ще у 70-х роках минулого сторіччя Фрідріх А. фон Хайєк, сьогодні 
проблему задовільного суспільного устрою вивчають – під відповідним 
кутом – методами економічної теорії, юриспруденції, політології, соціології й 
етики, але складність полягає у тому, що для досягнення успіху ця проблема 
повинна вивчатися як єдине ціле... правила справедливої поведінки, що вивча-
ються юристом, служать основою відповідного порядку, характерні властивос-
ті якого залишаються юристу невідомими; а вивченням цього порядку займа-
ється, головним чином, економіст, який, у свою чергу, мало що знає про харак-
терні особливості правил поведінки, на котрих базується досліджуваний ним 
порядок. Це не означає, що всеохоплюючий порядок суспільства, якому слу-
жать правила справедливої поведінки, належить виключно до сфери економіч-
ної теорії. Проте до цього часу тільки економічна теорія розробила теоретич-
ний метод, придатний для вивчення стихійних абстрактних порядків, котрий 
лише сьогодні поступово починають застосовувати до вивчення порядків, 
відмінних від ринку [6, с. 23, 133; 7, с.115].

Приблизно у той же період на подібну проблему вказувалось і в радян-
ській юридичній літературі [8, с.24]. Аналіз сучасних правових досліджень у 
сфері господарювання (як у нашій країні, так і у ближньому зарубіжжі) свід-
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чить про те, що ситуація й понині залишається незадовільною. Зокрема відмі-
чається недостатність уваги методологічним аспектам взаємодії права й еконо-
міки [9, с. 12].

У певному сенсі як виняток може розглядатися наука господарського 
права, у надрах якої започатковувались розробки «економіко-правового під-
ходу [10, с. 18]. Найбільш характерною рисою господарського  права, що від-
різняє його від інших галузей права, є його значна близькість до економіки 
(базису), безпосереднє залучення до системи її функціонування. Отже, госпо-
дарське право, залишаючись частиною надбудови, виступає одночасно як необ-
хідний елемент економічної системи (виділено нами – Р.П.) [8, с. 19]. 

Такий висновок має важливе методологічне значення. З одного боку, він 
обґрунтовує можливість певного ототожнення ПМЗРЕУ з господарсько-пра-
вовим механізмом. З другого боку, очевидним стає необхідність включення 
господарського права до складу правових засобів, від досконалості доктри-
нальних правових засад якого залежить і якість господарсько-правового меха-
нізму забезпечення розвитку економіки. Окрім того, це має сприяти форму-
ванню сучасного юридичного мислення, яке не може бути повно цінним без 
глибокого знання тенденцій і закономір ностей розвитку економіки, без устрем-
ління до ретельного економічного обґрунтування юридичних рішень.

У дослідженнях господарського механізму також виникало питання 
методологічного ха рактеру: чи є можливим і в якій мірі вплив правового фак-
тору (наряду с іншими факторами) на про цес дії економічних законів? При 
цьому схема досліджень сприймалася наступним чином: економічні закони – 
механізм дії законів – господарювання; або з використанням філософських 
категорій: абстрактна мож ливість (економічні закони) – реальна можливість 
(механізм дії законів) – способи перетворення можливості у дійсність (госпо-
дарювання) [8, с. 26, 28]. Методологічно ж сприйняття господарського права 
як органічної частини економічної системи розцінювалося як «факт корінної 
протилежності соціалістичного й буржуазного суспільного устрою». 
Вважалось, що тільки «со ціалізм створює усі умови, коли держава і право не 
відчужуються від економічних відносин, що їх породили, а безпосередньо 
залучаються до процесу розвитку економіки як необхідні ланки...» [8, с.18–19].

З висоти сьогоднішнього досвіду трансформації нашої країни є зрозумі-
лою не тільки хибність такого протиставляння1, але й причинно-наслідковий 
зв’язок між неправильною методологією усталених тоді наукових теорій і 
помилками, допущеними у процесі такої трансформації. У визначальній мірі 
довготривале ігнорування висновків «буржуазної» економічної науки, сприй-
няття її з точки зору тільки антипода соціалістичної політекономії обумовило 
майже повну неготовність економічної й правової науки вже незалежної 
України до надання правильних й ефективних рекомендацій щодо вибору еко-
номічної моделі та її правового забезпечення. 

1  Характерно, що при цьому ігнорувалося те, що теорія господарського права ви-
никла у капіталістичній Німеччині, пов’язувалося з ім’ям відомого вченого Ю. Ге-
демана (Hedemann) [11].
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Будь-яка модернізація країни й реформування економіки не є можливи-
ми без розробки відповідної економіко-правової моделі, в якій би чітко було 
визначено, якою має стати країна і її економіка. Модель – це дороговказ, що 
дозволяє правильно обрати, образно кажучи, попутній вітер. Вона ж повинна 
стати основою системи стратегічного прогнозування й індикативного плану-
вання економічного і соціального розвитку. 

Проблема полягає у тому, що жоден український уряд по справжньому 
не переймався розробкою подібної моделі, підміняючи її лозунгами про ринок, 
лібералізацію економіки і децентралізацію. А як можна щось путнє будувати, 
якщо немає проекту й робочих креслень? Адже навіть Господь Бог мав план 
Творіння: «Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Воно 
було на початку у Бога...І Слово стало плоттю» (Євангеліє від Івана: 1:1, 2, 14). 
Як на Небі, так і на Землі. Успішний економічний розвиток західних і окремих 
східно-азіатських країн після Другої світової війни був наслідком детально 
спланованої політико-економічної стратегії, помноженої на менеджерський 
талант. 

Натомість протягом усього періоду незалежності достатньо очевидним є 
намагання української влади компенсувати відсутність власної економіко-
правової моделі низькопробним сурогатом, складеним із сумнівних порад 
закордонних радників ліберально-фундаменталістського спрямування і каль-
кування трансформативного досвіду (а насправді помилок) Росії. Спрацював 
комплекс колоніальної неповноцінності й інертності, помноженої на соціаліс-
тичне командно-адміністративне минуле. Копіюючи російські «реформи» 
Україна довгий час пленталась у фарватері колишньої метрополії, що для 
нашої країни, як тепер стало зрозуміло, було самогубством. Під гаслами пере-
ходу до ринкової економіки й інтеграції до ЄС Україна весь час рухалась у 
неправильному напрямку. Замість поетапної, науково обґрунтованої транс-
формації відбулася спроба «стрибка» у ринкову стихію, до якого країна не 
була готова ні інституційно, ні політично, ні соціально. У результаті замість 
ринку ми отримали олігархічно-бюрократичного монстра, спотвореного моно-
полізмом, тіньовою економікою, корупцією і тотальним зубожінням народу, 
що загрожує повним економічним крахом. Тепер перед Україною постало ще 
важче завдання: не тільки вирішити проблему переходу від командно-адміні-
стративної до ринкової економіки, але й подолати цю потвору.

Разом з тим, питання про можливість запозичення успішного іноземно-
го досвіду трансформації економік є методологічно значимим. Доцільність 
розумного використання позитивного досвіду становлення розвинених еконо-
мік, особливо тих країн, які перебували під час їхньої відбудови приблизно у 
такому ж становищі, як і наша країна сьогодні, не може викликати сумнівів. 
Проте використання чужого позитивного досвіду не повинне перетворювати-
ся в його копіювання без врахування національних, історичних і навіть кліма-
тичних особливостей, які так чи інакше завжди є важливим системоутворюю-
чим фактором для будь-якої транзитивної економічної системи. 

Подібні застереження стосуються і досягнень сучасної економічної 
науки. Методологічно значимим при цьому має стати те, що найновітніші 
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дослідження економічної науки у значній мірі заперечують досить усталені 
серед науковців (особливо радянського періоду) уявлення про об’єктивний 
характер універсальних економічних законів і механізму їх використання. За 
словами В. Полтеровича, поставлена у низці класичних робіт задача побудови 
економічної теорії за взірцем фізики, очевидно, не є такою, що може бути вико-
наною. Емпіричні дослідження не відкривають фундаментальні економічні 
закони. Розвиток теорії привело до доведення цілої низки теорем, що свідчать 
про неможливість отримати відповіді на найважливіші питання, залишаючись 
в межах прийнятих постулатів... незважаючи на вражаючий прогрес, економіч-
на теорія переживає глибоку й затяжну кризу... відбувається накопичення 
теоретичних фактів, що свідчать про принципову обмеженість її методів [12, 
с. 46, 47].

Таємне Знання вчить постійному розвитку усього сущого, як світів, так 
і атомів, і цей дивний розвиток не має ні осяжного початку, ні уявного кінця 
[13, с.87]. Як (за Гераклітом) не можливо двічі вступити до однієї і тієї ж ріки, 
так і не можливо зустріти дві абсолютно тотожні національні економічні сис-
теми, кожна з яких у своєму розвитку зазнає впливу різних об’єктивних і 
суб’єктивних факторів – природних, культурно-історичних, релігійних, кар-
мічних тощо. Тому не можуть існувати універсальні економічні закони, що 
забезпечували б однаково успішний розвиток кожної з них. Економічна дійс-
ність настільки багатоваріантна і рухома, що швидкість її змін випереджує 
темп її вивчення [12, с.61]1. 

Національна економічна система визначається як сукупність економіч-
них відносин, інституцій, економічних укладів, конкретних форм ор ганізації 
економіки та управління певної держави, яка відобра жає особливості власти-
вих країні економічних та неекономічних факторів (природно-кліматичних, 
географічних, історичних, соціокультурних тощо) [14, с. 274]. 

Це визначення показує, наскільки складним є предмет (економічна сис-
тема), розвиток якого має бути забезпечений правовим механізмом. Відповідно 
створення національної моделі економічної трансформації й необхідних еко-
номічних драйверів зростання вимагає власної наукової доктрини перетво-
рень, певного українського ноу-хау, яке враховувало б досягнення передової 
економічної науки, успішний світовий досвід, а також вітчизняну специфіку.  

Одним із проблемних питань економічної науки було і залишається 
питання типологізації еко номічних систем. Необхідність всебічного наукового 
аналізу різ них типів економічних систем має як теоретичне, так і практич не 

1  З нашої точки зору, сучасне людство знаходиться на такому еволюційному етапі, 
який не дозволяє йому досягнути істинного знання законів космогенезису й ан-
тропогенезису. Ми є лише п’ятою корінною расою у четвертому Крузі (Глобусі). 
Із «Семи Істин» й Одкровень чи, вірніше, розкритих тайн, лише чотири передано 
нам... До сих пір «є лише Чотири Істини і Чотири Веди» – говорять буддисти й 
індуси. На цій підставі Іриній наполягав на необхідності Чотирьох Євангелій. Але 
оскільки кожна Нова Корінна Раса, на початку Круга, повинна мати своє, їй належ-
не Одкровення, також і носіїв його, то ближчий Круг принесе П’яте, наступний за 
ним Шосте і так далі [13, с. 87]. І тільки досягнувши сьомого Круга людство отри-
має усі сім ключів до істинного знання.
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значення як важливий елемент комплексного аналізу проблем їх еволюції. 
При цьому будь-яка типологізація постає не як кінцевий варіант вирішення 
проблеми, а як один із можливих способів реконструювання складної дійснос-
ті, який сприяє глибшому розумінню сутності, структури та напрямів транс-
формації сучасних економічних систем. 

Дослідження найважливіших підходів до типологізації еко номічних 
систем, розвинених у працях провідних вітчизняних та зарубіжних дослідни-
ків, дозволяє зробити висновок стосовно обґрунтованості поділу їх на ідеальні, 
статичні (традиційну, ринкову, командну) та реальні, динамічні (трансформа-
ційні, зокрема змішані та транзитивні) економічні системи [14, с. 26, 30]. 
Ідеальні, статичні економічні системи ґрунтовно досліджені багатьма поколін-
нями вчених. Що стосується реальних динамічних систем, то вони (внаслідок 
великої кількості можливих варіацій) вимагають глибоких, у тому числі пра-
вових, досліджень. Саме у перехідних суспільствах, як видається, вплив права 
на економіку є найбільш складним і суперечливим. Проте у вітчизняній юри-
дичній літературі проблема правового регулювання економіки перехідних 
систем досліджувалась докладно лише стосовно історичного руху від капіта-
лізму до соціалізму. Проблема ж полягає у тому, що Україна формаційно здій-
снює перехід від економіки соціалістичного типу до ринкової економіки, яка, 
як правило, ототожнюється з історичним капіталістичним і буржуазним типом 
суспільної формації. Ґрунтовних теоретичних розробок особливостей такого 
переходу нашої країни немає, що вимагає особливого підходу до наукових 
досліджень проблем правового регулювання національної економіки на цьому 
історичному етапі.

У загальному розумінні мова йде, по суті, про перехід від минулої кому-
ністично ідеологізованої юриспруденції, пронизаної легістським, примусово-
наказним праворозумінням й світоглядними установленнями на відмирання 
держави і права, до нової концепції юриспруденції, орієнтованої на ту чи іншу 
форму (варіант) юридичного праворозуміння [15, с.185]. Проте чіткої концеп-
ції розвитку такої нової юриспруденції (як і економіки) у пострадянській 
Україні не було і, незважаючи на деякі зроблені кроки у цьому напрямку, немає 
понині. 

Досягнення належного поступу післякризового економічного віднов-
лення, не говорячи вже про забезпечення  антикризової стійкості, мають роз-
глядатися винятково крізь призму зміни інструментів і практик державної 
політики, інституційного середовища розвитку, уточнення цільових орієнти-
рів і пріоритетів, що загалом становить поняття перебудови моделі [16, с.4-5]. 
Україна повинна визначитись як з новою моделлю економічного розвитку, так 
і з моделлю його правового забезпечення.

При дослідженні ПМЗРЕУ методологічно значимою є, на наш погляд, 
теорія змішаних економічних систем. Змішана економічна  система включає в 
себе елементи ринкової економіки: приватну власність, ринки ресурсів і това-
рів, приватну господарську ініціативу. Держава ж виконує функції перерозпо-
ділу доходів і ресурсів, створення суспільних благ, моделей мотива ції еконо-
мічної поведінки, цілей та чинників економічного роз витку, економічних 
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інституцій, послаблення зовнішніх ефектів тощо. Таким чином, на відміну від 
чисто ринкової ліберальної економіки, змішана економіка передбачає активну 
роль держави, що має велике значення для визначення структури ПМЗРЕУ. 
Нині загальновизнано, що превалюючим способом організації економічного 
життя суспільства для індустріально розвинених країн є змішана економіка 
[14, с.32]. 

У зв’язку з цим для правової науки методологічно значимою має бути 
теорія господарського порядку – ордолібералізму (нім. Ordoliberalismus) – сво-
боди в межах порядку, якою було закладено методологічну основу визначення 
ключових властивостей і типів економічних систем. Ґрунтуючись на веберів-
ській теорії «ідеальних типів» В. Ойкен (W. Eucken) розрізняв два «ідеальні 
типи» господарських систем – центрально-кероване та вільне ринкове госпо-
дарства. Ринкове господарство регулюється ринком, є господарством відносин 
обміну, а центрально-кероване виключає вільний ринковий обмін і керується 
центральним керуючим органом. Раціональний «господарський лад» – це ком-
бінація обох типів господарства. Вирішення проблеми оптимального поєднан-
ня форм двох «ідеальних типів» має взяти на себе держава, яка може впливати 
на економіку й соціальну сферу, перерозподіляючи суспільний продукт у тих 
межах, що не призводять до. порушення економічної рівноваги. Головним 
завданням такої діяльності держави є забезпечення оптимального поєднання 
переваг двох різних типів господарств в єдину економічну систему. 
Децентралізована ринкова економіка виникає не стихійно, а формується сві-
домо державою. Для нього ідеалом є ринок не дикий, а вільний і добре органі-
зований, соціально відповідальний, що протистоїть політичному і економічно-
му подавленню особистості. Для ринку влада монополій, олігархічних кланів 
є такою ж шкідливою, як і деспотичне централізоване управління, а одним із 
найважливіших принципів успішної ринкової економіки є невідворотна відпо-
відальність (нім. die Haftung) усіх учасників ринкових відносин. Досягається 
це лише за умови поєднання ефективного державного регулювання із приват-
ною власністю і свободою учасників ринку [17, с. 254–304]. 

З урахуванням теорії «ідеальних типів» господарських систем ідеальни-
ми моделями правового регулювання для цих типів є: 1) приватноправова; 
2)  публічно-правова1. А у господарській системі, що поєднує два ідеальні типи, 
ідеальною може бути змішана модель правового регулювання, коли держава, 
стимулюючи особистий інтерес, приватну ініціативу і діловитість підприємця, 
проводить активну роботу з управління економікою [18, с. 122–126]. Саме така 
модель правового регулювання повинна бути покладена в основу розробки 

1  Приватноправове регулювання (у нас воно ототожнюється з цивільно-правовим) 
спирається на принципи юридичної децентралізації, свободи вибору і особистий 
інтерес особи, стимулюючи таким чином активну приватну ініціативу і ділови-
тість, які за своєю природою прагнуть до абсолютної свободи. Публічно-правове 
регулювання основується на юридичній централізації, авторитаризмі та вольовому 
примусі. Дозволяючи враховувати і захищати суспільні інтереси, вносячи у відно-
сини відповідну визначеність та планомірність, воно, проте, гасить приватну за-
цікавленість та ініціативу.
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ПМЗРЕУ. І саме такій моделі нині відповідає господарсько-правова концепція 
правового забезпечення сфери економіки.

Проблема полягає у тому, що з прийняттям Господарського (далі – ГК) 
і Цивільного (далі – ЦК) кодексів України [19; 20] на законодавчому рівні 
було сприйнято дві концепції правового регулювання сфери господарюван-
ня – господарсько-правову й загально цивілістично-правову і відповідно закрі-
плено дві моделі правового регулювання – змішану і приватноправову. Якщо 
змішана модель правового регулювання передбачає органічне поєднання дер-
жавного регулювання і ринкової саморегуляції сфери господарювання («вер-
тикальних» і «горизонтальних» відносин), то відповідно до цивільно-правової 
моделі правове регулювання господарських відносин розглядається тільки з 
позиції дерегуляції, що так чи інакше принижує і спотворює роль держави в 
економіці. 

Для України проблема типологізаціїї власної еко номічної системи тісно 
пов’язана з питанням її соціального спрямування, оскільки побудована за роки 
незалежності економіко-правова модель не відповідає загальній концепції, 
сформульованій у нормативно-правових актах, що визначили основні консти-
туційні засади її незалежності. Відповідно до цих актів Україна повинна була 
б перетворитись в країну справедливої соціально спрямованої економіки й 
повного народовладдя, основаного на власності народу республіки на її  націо-
нальне багатство (варіант ринкового соціалізму чи певного типу соціальної 
держави)1. 

Наголошуємо, що вказані акти закріпили абсолютне право власності 
українського народу (у його доктринальному значенні – право володіння, 
користування і розпорядження національним багатством) не тільки на повітря 
і природні ресурси, але й на усі засоби виробництва, які Україна успадкувала 
після розпаду Радянського Союзу. У подальшому це право узурпували держав-
ні органи і власність українського народу була незаконно приватизована, що 
призвело до монополізації, олігархізації національної економіки і унеможли-
вило успішний економічний розвиток й побудову соціальної держави.     

1  Так Декларацією про державний суверенітет України  від 16.07.1990 р., яка ви-
знавалася як основа майбутньої конституції країни, було передбачено повновладдя 
народу України (розділ ІІ) і його виключне право на володіння, користування і роз-
порядження національним багатством України (розділ VI) [21].
   Законом УРСР «Про економічну самостійність Української РСР» від 03.08.1990 р. 
було закріплено, що усі розташовані на території України підприємства, установи і 
організації становлять її народногосподарський комплекс (ст. 1)..., до власності на-
роду України належать основні засоби виробництва в промисловості, будівництві, 
сільському господарстві, транспорті, зв’язку, банки, кредитні установи, майно тор-
гових, комунальних та інших підприємств, а також житловий фонд та інше майно 
на території України (ст. 4). При цьому економічна самостійність Української РСР 
покликана забезпечити: умови життя народу України, гідні сучасної цивілізації, 
задоволення його соціальних і культурних запитів; підпорядкування суспільно-
го виробництва потребам та інтересам людини, створення умов для вільної твор-
чої праці й самоствердження особи; соціальну захищеність кожного громадянина 
України; зростання національного багатства; розвиток науки, досягнення передо-
вого технологічного  рівня виробництва (ст. 2) [22].
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Концепція соціальної держави була сприйнята Конституцією України 
1996 р. [23], відповідно до ст. 1 якої Україна – це суверенна і незалежна, демо-
кратична, соціальна, правова держава, а згідно з ч. 4 ст. 13 держава забезпечує 
соціальну спрямованість економіки. Р азом з тим, на порушення вказаних 
актів, у ст. 13 Конституції було закріплено позбавлення українського народу 
його власності: з переліку об’єктів права власності українського народу було 
вилучено основні засоби виробництва – заводи, фабрики, установи і т.і., а вся 
ця народна власність була об’явлена державною або комунальною власністю 
(ст. 41). Право розпорядження народною власністю набули державні та кому-
нальні органи, які є органами представництва українського народу і не можуть 
набувати права власності на народне багатство, а можуть лише отримувати 
його в довірче  управління чи/та користування. У зв’язку з цим вони (органи) 
не мали права здійснювати масову приватизацію народної власності, що зали-
шилася після отримання країною незалежності, без згоди самого власника – 
народу, яка може бути виражена виключно загальнонародним волевиявлен-
ням, наприклад, всеукраїнським референдумом. Український народ був просто 
пограбований за рішенням його ж представників в органах влади.

Зазначене вимагає пошуку правового вирішення цієї проблеми: реаль-
ної оцінки ефективності приватизаційного про цесу в Україні, його законності 
на усіх стадіях привласнення окремими особами й повернення національних 
багатств їхньому власнику – народу.  При цьому йдеться: 1) не про націоналі-
зацію чи реприватизацію, а про повернення об’єктів народної власності її 
законному власнику і 2) лише про ті підприємства, фабрики й заводи, які були 
побудовані за рахунок народу і після розпаду СРСР перейшли у народну 
колективну власність.   

Вирішення цих проблем має здійснюватися на основі змішаної економі-
ки з урахуванням теорій «соціальної держави»1. 

Головною причиною зазначених невдалих трансформаційних процесів 
є, на наше переконання, вже вказана нами невизначеність економіко-правової 
моделі на початку трансформації України, а пізніше – сприйняття двох кон-
цепцій правового регулювання – цивільно-правової й господарсько-правової. 

1  Нині не існує єдиного визначення терміну «соціальна держава». Так за моделями 
ринкової економіки розрізняються: 1) «позитивна держава» (США), у якій най-
менший ступінь втручання держави в економіку і соціальне забезпечення орієн-
товано на додержання індивідуалізму і захист корпоративних інтересів (соціальна 
політика держави висту пає як засіб контролю); 2) «соціальна держава» («держава 
соціаль ної безпеки» (Велика Британія), у якій забезпечується гарантований міні-
мальний рівень життя і рівність стартових можливостей (соціаль на політика дер-
жави виступає як засіб забезпечення повної зайня тості); 3) «держава добробуту» 
(Нідерланди), у якій забезпечуєть ся мінімальний рівень життя і встановлюється 
максимальний рівень доходів, зменшується різниця в зарплаті, гарантується повна 
зайня тість (соціальна політика держави виступає як засіб забезпечення «рівності, 
кооперації і солідарності»).
   Усі моделі соціальних держав об’єднує ідея про пов’язаність економічного розви-
тку із соціальним вирівнюванням у тому сенсі, що економічний розвиток сприяти-
ме соціальному вирівнюванню, а соці альне вирівнювання позитивно впливатиме 
на економічний розвиток [24, с. 195–198].
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Після отримання незалежності під впливом іноземних радників еконо-
мічні реформи в Україні проводились на основі ринкового лібералізму й фун-
даменталізму, що передбачало побудову ринкової системи (класичного  або 
чистого капіталізму)1, який мав би регулюватися «невидимою рукою» 
(англ. invisible hand)2. При цьому держава усувається від регулювання еконо-
мічних процесів і натомість включається приватноправова (цивільно-правова) 
модель правового регулювання. Цим пояснюється просто таки «авральна» 
приватизація народної власності. 

Проте, події 2014 р. у Криму й на Донбасі свідчать про те, що навіть на 
24-му році незалежності значна частина наших громадян ідеал соціально-полі-
тичного устрою пов’язує по суті із соціалізмом, не сприймаючи ринку й євро-
пейського вибору України. Тому то перехід до ринку повинен був би здійсню-
ватися не шляхом «стрибка» у ринкову стихію капіталізму, а у кілька етапів, 
перший з яких мав бути присвяченим просвітництву: поясненню народу, що 
таке ринок, його позитивних й негативних якостей, навчанню людей хоч би 
елементарним основам підприємництва, корпоративних відносин тощо і пара-
лельно – науковим дослідженням і розробці власної моделі побудови змішаної 
економічної системи, з якою знову ж таки ознайомити громадян. На основі 
розробленої моделі можна було б перейти до другого етапу – розробки законо-
давства й ознайомлення з ним громадян. 

І тільки після цього можна було б розпочати третій етап, пов’язаний з 
реалізацією самої моделі економічної трансформації країни. У часовому вимірі 
кожен з вказаних етапів мав би складати 3-4 роки, а разом – 10-12 років, хоча 
закінчення третього етапу слід розглядати умовно, оскільки трансформація – 
процес переходу з однієї якості в іншу, що по суті не може мати осяжного 
кінця. 

Помилковий вибір економічно-правової концепції на початковому етапі 
трансформації, ігнорування вказаних вище особливостей розвитку ринкової 
економіки в умовах трансформаційного переходу й необґрунтоване обмежен-
ня державного регулювання обумовило системне відставання майже усіх про-
цесів у сфері господарювання, знищення і деградацію нашого виробничого 
комплексу, деіндустріалізацію країни й переведення її в ранг найбідніших 
країн Європи. 

Не менш руйнівним для нашої економіки є і вже згадуваний нами дуа-
лізм у підході до правов ого регулювання економіки, юридично закріплений 

1   Ринкова система або чистий капіталізм (англ. the market system or pure capitalism) 
характеризується наступними інститутами і принципами: 1) приватна власність; 
2) свобода підприємництва і вибору; 3) особистий інтерес як головний мотив по-
ведінки; 4) конкуренція; 5) опора на систему цін; 6) обмежена роль уряду [25, с. 29].
2  Вираз «невидимою рукою» був застосований А. Смітом при характеристиці при-
ватного інтересу окремого підприємця, який  має на увазі лише свій власний інтер-
ес, і здійснюючи це виробництво таким чином, щоб його продукт мав максимальну 
вартість, він переслідує лише свою власну вигоду, причому у цьому випадку, як і в 
багатьох інших, він невидимою рукою направляється до цілі, котра зовсім не вхо-
дила в його наміри; при цьому суспільство не завжди страждає від цього [26, с. 593]. 
Він пов’язується з терміном  «laissez faire» – нехай іде як іде (англ. let it be).
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прийняттям ГК і ЦК. ГК нині є єдиним законодавчим актом, у якому чітко 
визначено основні напрями та форми участі держави і місцевого самовряду-
вання у сфері господарювання саме змішаної економіко-правової моделі 
(глава 2). По суті – це програма для всіх урядів України, виконання якої могло 
б забезпечити так потрібне нам економічне диво. В умовах конкуренції двох 
концепцій і моделей правового регулювання економіко-правові інструменти 
(засоби) державного регулювання економічно-соціальних процесів, закладені 
у ГК, були значно послаблені, а за багатьма напрямками взагалі блоковані вна-
слідок віддання переваги положенням ЦК, ігнорування і скасування дії низки 
норм ГК. 

 Невизначеність щодо моделі правового регулювання економіки поро-
джує протиріччя у формуванні господарського законодавства у тому числі на 
принципіальному рівні. Соціально орієнтована змішана економіка у будь-
якому випадку так чи інакше входить у протиріччя з принципом свободи під-
приємницької діяльності (статті 6, 43 ГК, ст. 3 ЦК). Відповідно до ч. 2 ст. 3, ч. 1 
ст. 42 ГК, ст. 84 ЦК найістотнішою ознакою підприємницької (комерційної) 
діяльності (підприємництва) є отримання прибутку. Соціально орієнтована 
економіка передбачає значний перерозподіл доходів підприємців на користь 
інших верств населення, для забезпечення публічних інтересів, що, зрозуміло, 
обмежує прибуток і негативно впливає на мотивацію до здійснення підпри-
ємницької діяльності. Тому, напевно, навіть у ГК «прокрався» принцип цивіль-
но-правової моделі правового регулювання – «обмеження державного регулю-
вання економічних процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної 
спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, еколо-
гічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і 
держави» (ст. 6).  Хто ж тоді, як не держава, може забезпечити перерозподіл 
доходів, добросовісну конкуренцію, екологічний захист, захист прав спожива-
чів та безпеку суспільства і держави? Зрозуміло, що самому підприємцю усе 
це, м’яко кажучи, не завжди потрібно, оскільки знижує прибуток. ПМЗРЕУ 
повинен створюватись на одній, чітко вираженій моделі правового регулюван-
ня – змішаній. Тільки за цієї умови можливе правильне законодавче визна-
чення функцій держави щодо соціально спрямованої економіки. З одного боку, 
це вимагає серйозних досліджень й перегляду принципів господарського 
права, і, з другого, – функцій і меж втручання держави у сферу господарюван-
ня. Що стосується останнього, то тут ми можемо спиратись на існуючі еконо-
мічні теорії й історичний досвід їх застосування.      

В умовах глибокої економічної кризи у цьому сенсі найбільш методоло-
гічно значимою для нас є макроекономічна теорія Дж.М. Кейнса. З виходом у 
світ його основної праці «Загальна теорія занятості, проценту і грошей» (1936) 
настав кінець теорії регулювання ринкової економіки «невидимою рукою» 
[27]. До найбільш значних пороків ринкової економіки М. Кейнс відносив її 
нездібність забезпечити повну зайнятість, свавільний і несправедливий розпо-
діл багатства й доходів, велику нерівність, для яких не існує соціального і 
психологічного виправдання. Критикуючи неспроможність теоретичних основ 
доктрини laissez faire, мовчазні висновки якої рідко чи навіть ніколи не бува-
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ють переконливими й яка не може вирішити економічні проблеми реального 
життя, Кейнс вказував на життєву необхідність створення централізованого 
контролю в питаннях, які в основному віддавалися приватній ініціативі. 
Держава повинна здійснювати свій керівний вплив частково через відповідну 
систему податків, частково фіксацією норми процента й іншими способами. З 
державним регулюванням, розширенням традиційних функцій уряду він 
також пов’язував забезпечення широ ких можливостей для проявлення при-
ватної ініціативи і відповідальності, традиційних переваг індивідуалізму і тим 
самим збереження існуючих економічних форм від повного руйнування [28, 
с. 470, 484, 510, 511, 514]. 

Ефективність економіки Кейнс пов’язував з двома важливими фактора-
ми – високим рівнем споживання й збільшенням інвестицій, що має забезпе-
чувати достатній «сукупний попит». До головних причин недостатніх інвести-
цій він відносив невисоку норму прибутку на капітал внаслідок високого рівня 
проценту. Це спонукає капіталістів тримати свої капітали у грошовій формі (у 
ліквідній формі). Цим наноситься шкода росту інвестицій і ще більше уріза-
ється «сукупний попит». Недостатній ріст інвестицій у свою чергу не дозволяє 
забезпечити занятість у суспільстві. Кейнс розробив макроекономічну модель, 
в якій встановив залежність між інвестиціями, занятістю, споживанням і дохо-
дом [28, с. 243]. Для забезпечення поступового зниження граничної ефектив-
ності капіталу він пропонував проводити заходи щодо збільшення схильності 
до споживання, щоб підтримувати повну занятість. Потрібно од ночасно діяти 
у двох напрямках – збільшувати інвестиції й споживання до рівня, який за 
наявної схильності до споживання не тільки відповідав би збільшеним інвес-
тиціям, але й був би ще вищим  [28, с. 473].

Таким чином, для виведення економіки з кризи саме держава повинна 
всіляко стимулювати внутрішній попит населення через споживчий кредит, 
збільшувати рівень інвестицій шляхом підняття граничної рентабельності 
капіталу за рахунок дотацій, державних закупівель, фінансування різних вели-
ких проектів, наприклад, будівництва доріг, мостів тощо. У свою чергу, 
Центральний банк повинен знижувати ставку судного проценту й проводити 
помірну інфляцію. Інфляція має забезпечити систематичний помірний ріст 
цін, котрий буде стимулювати ріст капіталовкладень. А у результаті будуть 
створені нові робочі місця, що приведе до досягнення повної зайнятості. Якщо 
податкова політика, вважав Кейнс, умисно використовується як інструмент, з 
допомогою котрого повинно бути досягнуто більш справедливий розподіл 
доходів, вона буде, безперечно, здійсню вати ще більш сильний вплив на збіль-
шення схильності до споживання [28, с. 296]1.

1  Прикладом ефективного використання кейнсіанської теорії може слугувати ФРН, 
де на законодавчому рівні було закріплено модель державної економічної політики. 
У чинному «Законі про сприяння стабільності і росту економіки» від 08.06.1967 р., 
який називають «Основним законом економічної політики», чітко визначено голо-
вні цілі Федерального уряду і влади федеральних земель щодо погодженої діяльнос-
ті згідно з вимогами «загальноекономічної рівноваги» в межах ринкової економіки: 
стабілізація рівня цін, високий ступінь занятості, збалансованість зовнішньоторго-
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З 70-80-х років ХХ ст. розвиток економіки розвинених країн починає 
протікати під впливом неокласичної економічної теорії, центральне місце в 
якій займала теорія монетаризму (англ. Monetarism)1. Серед різноманітних 
інструментів, які впливають на економіку, монетаристи на перше місце став-
лять гроші. Головне джерело нестабільності економічної системи вони вбача-
ють у порушенні функціонування грошової сфери, результатом чого є інфля-
ція і безробіття. Інфляція, на думку одного із засновників цієї теорії 
М. Фрідмена, завжди й скрізь – явище грошове, і відповідальність за контроль 
над нею лежить на уряді. Він вбачав пряму механічну залежність між збіль-
шенням грошової маси і ростом цін, а, відтак, інфляції. На його переконання, 
ринкова економіка сама, з огляду на внутрішні тенденції та умови, прагне ста-
більності, саморегулювання. Система ринкової конкуренції забезпечує високу 
стабільність. Порушення рівноваги виникає внаслідок помилок державного 
регулювання. «Придушена інфляція перешкоджає функціонуванню ринкової 
системи. Уряд змушений створювати субінститут ринкової системи, котрий 
виявляється виключно неефективним»  [31, с.71–72]. Звідси – повне запере-
чення державного регулювання і будь-якого втручання в економіку2.

Актуалізація монетаризму пов’язувалась із кризою кейнсіанства, чому 
сприяли загальне погіршення господарської кон’юнктури у провідних капіта-
лістичних країнах, високе безробіття, небачене раніше явище стагфляції, сві-
това енергетична, сировинна й інші структурні кризи капіталізму тощо. Проте, 
незважаючи на певні позитивні результати його запровадження у низці країн 
(Велика Британія, Чілі та ін.), ми вважаємо за можливе приєднатись до тих 
вчених, які вважають, що саме кейнсіанська, а не монетаристська політика 
сприяла появі динамічно-рівноважної системи приблизно за десятиріччя до 
того, як монетаризм здобув авторитет і став впливати на економічну політику. 
Як показав А. Худокормов, вже з початку 70-х рр. новій системі стало явно 
тісно в «пелюшках» інтенсивної державної опіки і регулювання. Високі та 
сталі доходи більшості населення зробили зайвим бюджетне «накачування» 
ефективного попиту і різко скоротили потребу в соціальних програмах. 
Створені при могутній державній підтримці інфрасистеми і реструктурована 
промисловість далі вже могли самостійно функціонувати на ринкових засадах. 
Отже, відпала економічна необхідність у високих податках, у жорсткому регу-
люванні цін і зовнішньої торгівлі, у програмах масованих державних інвести-
цій. Навпаки, державна «активність» стала перешкодою для ефективного 

вельних операцій, постійний і помірний економічний ріст (§ 1). Наряду з названими 
називають також інші економічні цілі, наприклад, справедливий розподіл доходів і 
багатства, охорона навколишнього середовища [29, с. 318]. 
1  У літературі стверджується також, що у 90-х рр. ХХ ст. виконавчою владою Укра-
їни, як стратегічний курс, було взято на озброєння теорію монетаризму [30, с. 254]. 
З цим слід, безумовно, погодитися, оскільки за своєю суттю монетаризм  є дуже 
близьким до фундаментального лібералізму.
2  Принципи фундаментального неолібералізму М. Фрідмен повно виклав у своїй 
книзі «Капіталізм і свобода», перша публікація якої відбулась у 1962 р. [32]. Сто-
совно ролі держави у регулюванні економіки позиція Фрідмена співпадає з пози-
цією Ф.Хайєка [33, с. 71–72]. 
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функціонування системи ринкового саморегулювання, що вже сформувалася. 
Усе це і привело до виникнення монетаризму, який закріпив указані законо-
мірності світової економіки як власні постулати [30, с. 262–261].

З нашої точки зору, досвід практичного використання кейнсіанської і 
монетарної теорій необхідно оцінювати не з позиції їх універсальності чи мож-
ливості вирішення усіх економічних проблем, а з точки зору методології еко-
номіко-правових досліджень особливостей трансформації національних еко-
номік в ринкових умовах. Кейнсіанська теорія – це теорія виводу економіки з 
криз, що незмінно породжуються вродженими пороками капіталізму і особли-
во системи вільного ринку. Без активної ролі держави стабілізація економіки в 
умовах кризи не є можливою. При цьому держава має діяти не як описаний 
М. Фрідменом «гелікоптер, що регулярно розкидає гроші» чи, навпаки, 
«суб’єкт, що спалює їх у каміні», а – відповідно до чітких наукових рекоменда-
цій й математичних розрахунків. За пропозицією грошей повинен бути чіткий 
план (проект) із забезпечення ними конкретного приросту матеріальних благ 
(завод, міст, дорога, продукція чи конкретні товари). 

Монетарна теорія – теорія розвитку економічних систем у післякризо-
вий (міжкризовий) період. Після досягнення рівноваги і відновлення вільної 
конкуренції ринкова економіка вимагає обмеження державного втручання у 
сферу господарювання, дерегуляції, розширення приватної ініціативи й кон-
куренції. Разом з тим, уряд повинен незмінно стояти на сторожі й не пропус-
тити момент, коли вроджені пороки ринку почнуть проявлятись, і своєчасно 
почати запроваджувати відповідні регуляторні механізми. Цей висновок знай-
шов своє яскраве підтвердження під час фінансово-економічної кризи 2008-
2009 рр., яка засвідчила хибність багатьох постулатів монетаризму1. 
Результатом стало запровадження регуляторів фінансової сфери не тільки на 
державних, але й на регіональних і міждержавних рівнях.

Що стосується України, то наша економіка за всіма показниками ще не 
виходила з кризи, пов’язаної з трансформаційним процесом від соціалізму до 
ринкової економіки. Запровадження монетарної (ліберально-фундаменталіст-
ської) теорії на початковому етапі трансформації й неправильне трактування 
ролі держави в економіці не дозволило досягти необхідного динаміко-еконо-
мічного балансу. Тому в основі економічно-правової моделі переходу нашої 
країни до змішаної, соціально орієнтованої економіки має бути кейнсіанська 
економічна теорія з поправками на національні особливості, внутрішні й 
зовнішні загрози2. Із завершенням такого переходу й досягненням балансу 

1  Глобальна фінансова криза 2008-2009 рр. викликала значний скептицизм стосов-
но можливості вільного ринку досягати згоди і стабільності.  Ціла низка еконо-
містів, у тому числі нобелівський лауреат Пауль Кругман, виступила з критикою 
монетаризму [34–37].
2  До таких особливостей і загроз об’єктивного і суб’єктивного характеру відносять-
ся монополізація й олігархізація економіки, корупція, тіньова економіка, окупація 
Росією Криму й війна на Донбасі, глобалізація. Особливу актуальність для нашої 
країни становлять проблеми глобальних екологічних змін, що вимагає переосмис-
лення філософії господарювання з метою збереження навколишнього природного 
середовища.
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економічних показників державне регулювання сфери господарювання може 
зменшуватися з розширенням елементів ринкового регулювання. 

Досліджуючи питання створення власної економіко-правової моделі 
мусимо зважати на великий вплив системного характеру, що може бути здій-
снений успішною реалізацією Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони  
(надалі – Угода), введення у дію якої очікується з 01.012016 р. [38]. Створення 
передбачених Угодою політичної асоціації й поглибленої та всеохоплюючої 
зони вільної торгівлі повинне бути забезпечене гармонізацією українського 
законодавства із законодавством ЄС, зокрема приведенням законодавства у 
відповідність до acquis ЄС, транспозицією і транспонуванням законодавчих 
актів ЄС до національного законодавства1,  поступовим досягненням відповід-
ності з технічними регламентами ЄС. Цим самим має відбутися не тільки 
зміна національного законодавства, але й безпосереднє сприйняття відповід-
ної моделі економічних відносин і способів господарювання ЄС. І цей процес 
не може бути забезпечений без активної участі держави.

Висновки. Аналіз наукових досліджень механізмів у сфері господарю-
вання, у тому числі її правового забезпечення, свідчить про достатньо слабкий 
методологічний інструментарій таких досліджень. Започаткований ще за 
радянської доби економіко-правовий підхід до подібних наукових досліджень 
пов’язується здебільшого з установленими тоді теоріями соціалістичної полі-
текономії. Правові дослідження правового забезпечення розвитку економіки 
України мають слабкий зв’язок з економічними дослідженнями і майже зовсім 
не враховують позитивні досягнення сучасної економічної науки, що вже були 
покладені в основу національних моделей трансформації багатьох розвинених 
країн і таким чином довели свою дієвість. Розробка методологічних аспектів 
проведення правових досліджень на стику права й економіки дозволяє забез-
печити використання іноземного досвіду економічних трансформацій для 
формування власної економічної моделі й правового механізму її забезпечення 
з урахуванням національних особливостей нашої країни.            
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джень відносин у сфері господарювання на стику економіки і права. Досліджено про-
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Постановка проблеми. Одним із ключових факторів, що визначають 
рівень успішності розвитку кожної сучасної цивілізованої держави є її нау-
ковий прогрес в основних сферах людської діяльності, який полягає, зокрема 
в результативності проведених прикладних і фундаментальних наукових 
досліджень. У свою чергу, розвиток наукової сфери та науково-дослідної 
діяльності, також залежить від цілої низки факторів різного характер: еконо-
мічного, політичного, юридичного, соціокультурного тощо. У межах даного 
дослідження особливий інтерес для нас становить саме юридична складова 
механізму забезпечення розвитку науково-дослідної діяльності в нашій дер-
жаві. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Системі нормативно-правих 
актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ присвятили свої 
дослідження ряд вітчизняних та зарубіжних вчених таких, як: С.Д. Гусарєв, 
В.С. Журавський, Г. Кельзен, В.І. Козлов, А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, 
О.М. Костенко, С.М. Легуші, Ю.Р. Мірошниченко, Н.М. Оніщенко, 
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В.І. Прокопенко, П.М. Рабінович, В.М. Селіванов, О.Ф. Скакун, С.В. Шевчук, 
Ю.С. Шемшученко, В.М. Платонов, Ю.А. Тихомиров, Л.С. Явич та інші. 

Мета статті. Здійснити аналіз ряду підходів щодо визначення поняття 
«нормативно-правового акту» та «системи нормативно-правових актів».

Основні результати дослідження. Для досягнення окресленої нами 
мети пропонуємо розпочати висвітлення основних положень зі встановлення 
етимологічного змісту поняття «законодавство». Зазначимо, що термін «зако-
нодавство» ми вживаємо у його широкому тлумачення, тобто включаємо до 
нього не лише суто закони – нормативно-правові акти вищої юридичної сили, 
але й нормативно-правові документи підзаконного характеру. Так, хоча вище-
наведений термін і не отримав свого нормативно-правового закріплення, його 
активно використовують у науково-правових колах. Зокрема, авторський 
колектив шеститомної юридичної енциклопедії зауважує, що законодавство 
являє собою систему нормативних актів, якими регулюються відповідні сус-
пільні відносини. При цьому, наголошують вчені, в Україні вищенаведений 
термін вживається в кількох значеннях:

1) у вузькому значенні як система законів;
2) у широкому значенні – система законів та інших нормативно-право-

вих актів, що приймаються Верховною Радою України та вищими органами 
влади – постанови Верховної Ради України, укази Президента України, поста-
нови і декрети Кабінету Міністрів України. Вищенаведені акти розвивають, 
конкретизують відповідні закони і за діючою в Україні доктриною не повинні 
їм суперечити;

3) у найширшому значенні – система законів і постанов Верховної Ради 
України, указі Президента України, постанов, декретів, і розпоряджень 
Кабінету Міністрів України, а також нормативних актів міністерств і відомств 
(центральних органів виконавчої влади), місцевих рад і місцевих державних 
адміністрацій [1, с. 499]. 

Більш того, сутність зазначеного вище терміну розкривається в Рішенні 
Конституційного суду «у справі за конституційним зверненням Київської 
міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої 
статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну 
«законодавство»)» від 9 липня 1998 року № 12-рп/98. Зокрема, зазначений 
орган конституційної юрисдикції постановив, що особливістю правового регу-
лювання трудових відносин є те, що вони регламентуються розгалуженою 
системою нормативних актів, прийнятих органами різних рівнів, у тому числі 
за участю трудових колективів та профспілок. Найбільш соціально важлива 
частина трудових відносин, яка охоплюється конституційним поняттям «заса-
ди регулювання праці і зайнятості», визначається лише законом, решта – зако-
нами, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та 
Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування, генеральними, галузевими, регі-
ональними, тарифними та іншими угодами, які укладаються на дво-, тристо-
ронній основі між представниками працівників та роботодавців і компетент-
ним державним органом, а також актами (договорами), прийнятими на під-
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приємстві, в установі, організації власником або уповноваженим ним органом 
самостійно, разом чи за погодженням з трудовим колективом або профспілко-
вим комітетом. Підсумовуючи Конституційний Суд України зауважив, що 
термін «законодавство», що вживається в положеннях КЗпП України треба 
розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні догово-
ри України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а 
також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети 
та постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень і 
відповідно до Конституції України та законів України [2].

Тобто законодавством охоплюються нормативно-правові акти всіх рів-
нів. У зв’язку з наведеними обставинами доцільно висвітлити позиції вчених 
щодо розкриття змісту поняття «нормативно-правовий акт». Так, наприклад, у 
своїх наукових дослідженнях учені В.В. Копейчиков та С.Д. Гусарев визнача-
ють нормативно-правовий акт як рішення компетентних суб’єктів, що прийма-
ється в установленому законом порядку, має загальний характер, зовнішній 
вигляд офіційного документа в письмовій формі, забезпечується державою і 
породжує юридичні наслідки. На думку зазначених вище авторів, під законом 
варто розуміти нормативно-правовий акт, що видається законодавчими орга-
нами, мають вищу юридичну силу і регулюють найважливіші суспільні відно-
сини на території певної держави [3, с. 26]. Зазначена дефініція повністю охо-
плює коло суб’єктів нормотворчої діяльності, характеризує зовнішню форму її 
вираження, а також передбачає наявність так званого «гаранту» дотримання 
встановлених відповідним актом положень щодо правил поведінки.

Проте, на законодавчому рівні відсутнє визначення терміну «норматив-
но-правовий акт». Лише в проекті Закону України «Про нормативно-правові 
акти» від 27 січня 2000 р., нормативно-правовий акт пропонується розуміти як 
офіційний письмовий документ, прийнятий чи виданий уповноваженим на це 
суб’єктом у визначеній законом формі та за встановленою процедурою, який 
спрямований на регулювання суспільних відносин, встановлення 
загальнообов’язкових прав і обов’язків для невизначеного кола суб’єктів, та 
розрахований на тривале, багаторазове застосування норм права [4]. Тоді, як у 
проекті Закону України «Про нормативно-правові акти» від 30 листопада 
2010 р., Ю.Р. Мірошниченко в термін нормативно-правового акту вміщує офі-
ційний документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це суб’єктом у 
визначених законом формі та порядку, який встановлює норми права для нео-
значеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування [5]. Ми 
вважаємо, що залишення законодавцем поза увагою розкриття змісту наведе-
ного означення лише викликає непорозуміння в частині встановлення 
загальнообов’язкових вимог до процесу нормотворення всіх уповноважених 
на те суб’єктів й, зокрема, ускладнює таких похідних понять, як «норма права», 
«закон», «підзаконний нормативно-правовий акт», «система нормативно-пра-
вових актів».

Так, наприклад, з цього приводу Г. Кельзен зазначав, що норма права 
являє собою правило поведінки, відповідно до якого та чи інша особа (група 
осіб) повинна діяти в якому-небудь визначеному напряму, незалежно від того, 
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чи бажає вона себе вести таким чином, чи ні [6, с.35]. Так як норми права 
можуть застосовуватися суб’єктами державного управління за відношенням 
до одиниць чи груп фізичних осіб виключно в правовому суспільстві, варто 
зауважити про доцільність відзначення саме правомірного напряму в інтере-
сах держави, населення, уникаючи можливість обрання «якого-небудь», що 
розмиває так звані «правові рамки» поведінки.

Влучною у вказаному напрямі є дефініція, запропонована В. І. Козловим. 
Учений стверджує, що нормою права є встановлене або санкціоноване держа-
вою загальнообов’язкове правило поведінки, що регулює суспільні відносини 
та забезпечується у своєму виконанні організаційною та примусовою діяльніс-
тю держави [7, с.131].

Загальновизнаною є теза, що джерелами норм права виступають закони 
та підзаконні нормативно-правові акти. Щодо першої категорії, у найбільш 
загальному розумінні, В.С. Нерсесянц під поняттям «закон» пропонує розумі-
ти офіційно (законодавчо) визнана і належним чином зафіксована (у вигляді 
конкретного акта) форма свідомості [8, с.18].

На думку учених-філософів, зокрема О.М. Костенка, закон є лише 
інструментом, що має використовуватися людьми відповідно до їх соціальної 
культури для забезпечення соціального порядку [9, с.227]. Проте, виникає 
колізія в зіставленні таких секторів соціального організму, як соціальна куль-
тура та соціальний порядок, адже закон покликаний розвивати та захищати 
соціальні цінності певної громади, що передбачає внесення якісних змін у 
загальноприйнятий культурний лад, як невід’ємний аспект соціально-еконо-
мічного прогресу політично-територіального утворення.

На нашу думку, вдалим є твердження Ю.О. Тихомирова про те, що 
закон – це нормативний акт, який містить в юридичній формі характеристику 
закономірностей суспільного розвитку та регулює найважливіші суспільні від-
носини (основи суспільного ладу і політики, права, свободи та обов’язки гро-
мадян, принципи організації держави й інших соціальних інститутів, регулю-
вання основних сфер життя суспільства – політичної, економічної та інших), 
що безпосередньо висловлює волю народу, приймається в установленому 
порядку вищим органом державної влади або шляхом референдуму, а також 
має вищу юридичну силу [10, c.26].

Розмірковуючи про таку форму джерел права як підзаконний акт, 
О. Ф. Скакун під ним розуміє акт, який видається відповідно до закону, на 
основі закону, для конкретизації законодавчих приписів та їх правильного 
розуміння або встановлення первинних норм [11, c.362].

Дещо вужчої позиції притримується Л.М. Горбунова, яка вважає, що 
підзаконні нормативно-правові акти в аспекті їх загальнообов’язкової дії (для 
громадян, підприємств, установ, організацій, тобто поза межами системи орга-
нів влади, які його видали), є постанови Верховної Ради України нормативно-
го характеру, відповідні офіційні документи Президента України, Кабінету 
Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій, органів 
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місцевого самоврядування, що містять правила загальнообов’язкової поведін-
ки, дія яких не обмежується одноразовим застосуванням [12, с.60-70].

Висновок. Таким чином, система нормативно-правових актів, що врегу-
льовує діяльність науково-дослідних установ – це сукупність владних припи-
сів держави, які встановлюють, змінюють чи відміняють норми права, що 
виникають з приводу діяльності науково-дослідних установ в Україні з ураху-
ванням волі й інтересів громади через спеціальні інструменти правового 
характеру.
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Манжула А.А. Поняття системи нормативно-правих актів, що регулюють 
діяльність науково-дослідних установ 

У статті, з метою дослідження системи правового регулювання діяльності 
науково-дослідних установ в Україні, здійснено аналіз ряду підходів щодо визначення 
поняття «нормативно-правовий акт» та «система нормативно-правових актів». 
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Манжула А.А. Понятие системы нормативно-правовых актов, регулирую-
щих деятельность научно-исследовательских учреждений

В статье, с целью исследования системы правового регулирования деятельнос-
ти научно-исследовательских учреждений в Украине, осуществлен анализ ряда подхо-
дов к определению понятия «нормативно-правовой акт» и «система нормативно-
правовых актов».

Ключевые слова: система, нормативно-правовой акт, закон, законодатель-
ство, научно-исследовательское учреждение.

Manzhula A.A. Concept of normative-legal acts regulating the activities of 
research institutions 

The article with the aim to study the system of legal regulation of scientific research 
institutions in Ukraine, analyzed a number of approaches to the definition of “legal act” and 
“system of regulations”.

Keywords: system, legal act, law, legislation, research institution.
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THE TERM “ECONOMIC AND FINANCIAL CRIME”
IN THE SCIENCE OF CRIMINAL LAW OF UKRAINE 

AND FOREIGN COUNTRIES

The term “economic and financial crime” refers broadly to any non-violent 
crime that results in a financial loss. These crimes thus comprise a broad range of 
illegal activities, including fraud, tax evasion and money-laundering. The category 
of “economic crime” is hard to define and its exact conceptualization remains a 
challenge. 

The task has been further complicated by rapid advances in technology, 
which provide new opportunities for such crimes. The overall extent of the 
phenomenon is difficult to determine, owing in part to the lack of a clear and 
accepted concept, the fact that systems for recording economic and financial crime 
differ greatly from country to country and that several cases are not reported since 
companies and financial institutions choose to deal with incidents internally. 
Nevertheless, there is a growing perception that economic and financial crimes, 
most notably fraud, are some of the fastest growing offences [1].

It is difficult to have one legal definition of the concept of economic and 
financial crimes all over the world because the criminal policy, especially in the 
economic area, varies greatly from one country to another.

 It is also difficult to determine the overall extent of these crimes because 
their growing perception evolves some of the most rapidly growing predicate 
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offences, as well as the fact that many cases are not reported and the investigation 
to discover these crimes requires high levels of expertise which is not well developed 
in many countries, especially in developing countries. 

The emergence of new forms of economic and financial crimes over the past 
decades with a series of highprofile cases in Europe and North America, as well as 
in developed countries, makes the problem more complicated [2].

In legal literature, economic crimes are defined as prohibited acts or acts 
against, or threatening, the supraindividual goods in the economic sphere. It is also 
stressed that they infringe not only upon the interests of all participants on the 
trading market (the entrepreneurs as well as the consumers) but also the interest of 
public finances institutions. 

The economic crimes that may be committed within an enterprise include: – 
crimes against property (all types of misappropriation, including embezzlement of 
financial assets or goods), – crimes against business institutions ( procurement of 
bank loans, insurance indemnities and other similar actions done by false 
pretences), – money laundering, – accounting manipulations (falsifying figures in 
account books, or forging accounting reports and documentation, use of falsified 
documents, certification of untruth and fiddling with figures), – cyber crime 
(illegal downloading from the internet, using other’s software for financial gain, 
theft of bank data base), – putting on market goods under a forged or counterfeit 
trademark, – sale of licensed goods without a licence, – tax crime, -crimes against 
the natural environment, – crimes against employees’ rights, -crimes against data 
protection (disclosing or infringing professional secrecy and the secrecy of 
correspondence)[3, p.121].

Economic Offences are included in the separate category of criminal offenc-
es. Such offences not only victimize the individuals with economic and financial 
losses but may also have adverse impacts on the national economy. Economic 
offences covers the crimes such as counterfeiting of currency, fraud, financial scams, 
money laundering, etc. which cause a serious concern for the Nation’s security and 
the governance. On the other hand the social offences are the criminal activities 
arising from the violation of the social laws and interests of the state and public in 
general [4, p.1].

Crime is a changing phenomenon. Some activities, such as criminal exploita-
tion of online commerce, which were inconceivable less than a decade ago, now pose 
significant risks to the economy and society of many nations. Fraud is one general 
type of crime which, whilst as old as commerce itself, may be expected to take new 
forms as the twenty-first century progresses. In some cases, these forms have 
already begun to emerge [5]. 

The analysis of a changing situation in the sphere of economy shows that the 
economic criminality undergoes essential transformations. The main high-quality 
changes are connected with gradual decrease in level of violence in economy and 
formation of social and legal control. At the same time it is necessary to consider 
latency of these crimes and therefore the statistics is conditional.

Allocation of signs of economic criminality becomes complicated that in the 
conditions of initial accumulation of the capital participation in redistribution of 
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property acts as a dominant of behavior not only subjects of economic activity, but 
also representatives of the corrupted officials, members of organized criminal 
groups, criminal formations of all-criminal crime and representatives of profes-
sional criminality [6].

Economic crime including money laundering is a part of the major transna-
tional organized crime. In order to combat economic crime, domestic, regional, and 
international law enforcement cooperation is required.

Money laundering damages the reputation for integrity of financial institu-
tions, and frightens away honest investors. Money launderers are criminals and, if 
the proceeds of crime are successfully laundered, will cause or risk causing further 
substantial loss to the financial sector and other large sectors of the economy. It is 
therefore important for each government to institute a comprehensive domestic 
regulatory and supervisory regime for bank and non-bank financial institutions, and 
to do everything possible to prevent and detect economic crime within its system. 
It is also important for all financial institutions to do their best in strengthening 
their cooperation with respective governments, especially with law enforcement 
agencies or prosecutors [7].

Money laundering generally involves a series of multiple transactions used to 
disguise the source of financial assets so that those assets may be used without com-
promising the criminals who are seeking to use them. These transactions typically 
fall into three stages: (1) placement — the process of placing unlawful proceeds into 
financial institutions through deposits, wire transfers, or other means; (2) layer-
ing — the process of separating the proceeds of criminal activity from their origin 
through the use of layers of complex financial transactions; and (3) integration — 
the process of using an apparently legitimate transaction to disguise illicit proceeds. 
Through these processes, a criminal tries to transform the monetary proceeds 
derived from illicit activities into funds with an apparently legal source [8].

Given the fact that fraud appears in various forms and as phenomenon poses 
a threat in many spheres of life, especially to the economy and property in gener-
ally, I am determined to present in this paper knowledge, forms, analyzing scientific 
basis, the incrimination of this offense by law, and some of the causes of the appear-
ance of fraud as a form of economic crime. Today no country is immune against the 
crime in generally and especially is not immune against fraud in various commercial 
economic segments of property [9].

In order to fully understand all the signs of economic crimes must take into 
account international experience.

For example, the phrase “Economic and Financial Crime” is not a common 
usage under Islamic criminal law. This is not to suggest that Islamic law does not 
consider as imperative crimes that may adversely affect the economy, political cum 
social wellbeing of the people. The common theoretical usage of the phrase 
“Economic and Financial Crime” might not have been widely embraced by early 
Islamic scholars and most probably the contemporary Islamic jurists. The fact 
remains that in content and substance these classes of crime that constitute the 
generic phrase “Economic and Financial Crimes” are adequately proscribed under 
Islamic law as will soon be examined in this paper. Under Islamic law, economic and 
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financial crimes have been classified within the division of criminal law which forms 
part of the corpus of Islamic jurisprudence [10]. 

The Republic of Mongolia has undergone a transition period from a so-called 
closed society to an open society. During the last few years, the country experienced 
an increased number of cases that are considered economic crimes such as corrup-
tion, bribery, and tax evasion. However, it is really difficult to investigate such 
crimes because some of the prosecutors and even some of the judges are corrupt.

Other contributing factors in dealing with those economic crimes are the 
apparent inability of investigators because they do not possess the necessary skills 
and knowledge in those fields; lack of physical equipment and resources; the 
absence of a sound legal framework; and the inadequate compensation packages 
offered to the judiciary, prosecutors and law enforcement officials, which makes 
them so vulnerable to be bribed or get involved in corrupt practices [11].

Financial and economic crimes are the bane of Nigerian development efforts. 
Most of the laws involved or violated are not part of the traditional criminal code. 
Such crimes are corruption, corporate fraud, public fraud, tax evasion, goods smug-
gling, stock manipulation, currencies forgery, credit card fraud, environmental 
crime, intellectual property infringement and the more recent phenomenon of 
Cyber crime. A criminal committing an economic crime steals large sums of money 
and employs technology and communication to carry out unlawful commercial 
transactions, disturb database or orchestrate massive frauds. Another characteristic 
of economic, commercial, corporate or white-collar crimes is that they are often 
perceived as good business: and good business often requires „cutting corners‟. 
Legal violations by corporations are often viewed as part of the business system, 
much like industrial spying or psychologically suggestive marketing techniques 
[12]. 

Crimes in sphere of economic activity contains in Section VII of the Criminal 
Code of Ukraine. 

Depending on the object of the crime included in this group, all the crimes in 
the sphere of economic activity can be summarized as follows: crimes in the sphere 
of financial, banking and fiscal systems (Articles 199-201, 204, 207, 208, 210-212, 
215,216); crimes in the field of entrepreneurship, competition, bankruptcy and cir-
culation of securities (Articles 203, two hundred and third, 205, 206, 209, two 
hundred and ninth, 213, 214, 222-224, 228-232); crimes in the sphere of consumer 
service (article 217, 225-227); crimes in the sphere of privatization of state and 
municipal property (Articles 233-235) [13].

Thus, the study of foreign experience for the modern criminal law of Ukraine 
can become the basis for building own legal traditions in the global dimension. The 
comparative method is one of the leading and universal in system of methodological 
basis of scientific research, because a lawyer who does not know or does not want 
to know nothing but the legal system of his country is unlikely to be able to under-
stand the truth of law, its history and to predict its development.
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Bazyuk Tamara. The term “economic and financial crime” in the science of 

criminal law of Ukraine and foreign countries
In the article analyzed the problem of the concept of “economic and financial crime” 

in the science of criminal law of Ukraine and foreign countries. Based on the review of 
legislative consolidation of the provisions of the institute of responsibility for economic 
crimes concluded that it is necessary to study foreign experience for the modern criminal law 
of Ukraine.
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Базюк Т.В. Термін «економічні та фінансові злочини» в науці кримінально-
го права України та зарубіжних країн

У статті аналізується проблема поняття «економічні та фінансові злочини» 
в науці кримінального права України та зарубіжних країн. На підставі розгляду зако-
нодавчого закріплення положень інституту відповідальності за господарські злочини 
зроблено висновок про те, що необхідно  вивчати зарубіжний досвід для сучасного 
кримінального права України.

Ключові слова: економічна діяльність, економічні та фінансові злочини, 
закордонне законодавство, кримінальне право.

Базюк Т.В. Термин «экономические и финансовые преступления» в науке 
уголовного права Украины и зарубежных стран

В статье анализируется проблема понятия  «экономические и финансовые 
преступления» в науке уголовного права Украины и зарубежных стран. На основании 
рассмотрения законодательного закрепления положений института ответствен-
ности за хозяйственные преступления сделан вывод о том, что необходимо изучать 
зарубежный опыт для современного уголовного права Украины. 

Ключевые слова: экономическая деятельность, экономические и финансовые 
преступления, зарубежное законодательство, уголовное право.

 Стаття надійшла до редакції 01.09.2015.
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БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ НЕЗАКОННЕ 
ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ, ЗВІРИНИМ АБО ІНШИМ 

ВОДНИМ ДОБУВНИМ ПРОМИСЛОМ

Постановка проблеми. Важливим і нагальним для території криміналь-
ного права та практики застосування ст.249 Кримінального кодексу України 
(далі – КК України), є з’ясування проблеми, що стосується безпосереднього 
об’єкта злочину – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом. Ці теоретичні і практичні питання потребують свого 
подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З’ясуванням питань, що сто-
суються безпосереднього об’єкта цього злочину, певною мірою, займалися такі 
вчені: С.Б. Гавриш, О.О. Дудоров, Н.О. Лопашенко, В.К. Матвійчук та інші. 
Проте, до цього часу ця проблема не знайшла свого належного вирішення.

Мета статті полягає у з’ясуванні безпосереднього об’єкта злочину, 
передбаченого ст.249 КК України.

Основні результати дослідження. Сприймаючи за основу положення, 
що родовим об’єктом злочинів проти навколишнього природного середовища 
(складовим яких є і незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом) є суспільні відносини, які створюють сприятливі умови 
життєдіяльності, які виникають у межах території нашої держави України, 
забезпечують існування багатофункціональної збалансованої системи, до якої 
належить і людина (що утворює собою власне навколишнє природне середо-
вище). Її охорону, раціональне використання, оздоровлення і відтворення 
такої системи для теперішніх і майбутніх поколінь, яка гарантує безпечне 
життя та здоров’я, навколишнє природне середовище та є природною умовою 
існування всього живого, перейдемо до з’ясування безпосереднього об’єкта 
злочину, що нами аналізується. 

На наше переконання, надто важливе значення для правотворчої та пра-
возастосовної діяльності має розуміння безпосереднього об’єкта конкретного 
складу злочину (у нашому випадку злочину, передбаченого ст. 249 КК 
України). У цьому сенсі слід підкреслити, що в кримінально-правовій доктри-
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ні є загальновизнаним те положення, що під безпосереднім об’єктом злочину 
слід розуміти конкретні суспільні відносини, які поставлені законодавцем під 
охорону законом про кримінальну відповідальність, яким заподіюється шкода 
внаслідок злочину, що підпадає під ознаки конкретного складу злочину [1, 
с.88; 2 с.82; 3, с.99; 4, с.48-49]. Проте, необхідно наголосити, що не в кожному 
випадку конкретний злочин завдає істотної шкоди лише одним суспільним 
відносинам. Існують злочини, які одночасно посягають на двоє і більше сус-
пільних відносин (однак це не стосується злочину, нами досліджуваного), 
тому в теорії кримінального права поряд із класифікацією об’єктів «по верти-
калі» має місце класифікація їх і «по горизонталі». Її сутність полягає в тому, 
що на рівні безпосереднього об’єкта виділяють основний і додатковий об’єкти 
[1, с.70-74]. Слід зазначити, що додатковий безпосередній об’єкт злочину пере-
буває, зазвичай, у площині іншого (порівняно з основним об’єктом) родового 
об’єкта і має два підвиди: це обов’язковий, що завжди порушується при пося-
ганні на основний об’єкт та факультативний, який не завжди порушується при 
вчиненні того чи іншого конкретного злочину [5, с.84-85].

У злочинах, які мають два або більше безпосередніх об’єктів законода-
вець виділяє або зі змісту статті випливає, один об’єкт на який націлене зло-
чинне посягання, що і обумовлює місце правової норми у структурі розділів 
Особливої частини КК України. У кримінально-правовій літературі такий 
об’єкт, зазвичай, називають основним безпосереднім об’єктом, а об’єкт, якому 
завдається істотна шкода поряд з основним – додатковим безпосереднім 
об’єктом злочину [6, с.34]. У цьому сенсі слід озвучити, що основним безпо-
середнім об’єктом того чи іншого злочину є завжди конкретні суспільні від-
носини, що в першу чергу прагнув поставити під охорону законодавець, визна-
ючи суспільно небезпечне діяння злочином [3, с.76-77]. 

Нам уявляється, що потрібно зауважити, коли йдеться про безпосеред-
ній об’єкт злочину – таку важливу річ, то загальновизнаним у цій проблемі є 
те, що місце конкретної кримінально-правової норми у кримінальному законо-
давстві визначається з урахуванням захисту не тільки родового, а й основного 
безпосереднього об’єкта досліджуваного складу злочину. Крім того, в аспекті 
нашого дослідження, потрібно наголосити, що додатковим безпосереднім 
об’єктом злочину є суспільні відносини, яким істотна шкода завдається завжди 
[1, с.70 – 74]. 

У наукових публікаціях не завжди чітко визначається безпосередній 
об’єкт злочину, передбачений ст.249 КК України: 1) одні автори під таким 
розуміють установлений порядок зайняття водними промислами [7, с.61; 8, 
с.555]; другі – стверджують, що ним є встановлений порядок охорони і раціо-
нального використання риб та інших водних тварин і їх відтворення [9, с.529]; 
треті – наполягають на тому, що таким є  суспільні відносини, що забезпечують 
встановлені чинним законодавством порядок вилову водних живих ресурсів 
(особами, які мають право його здійснювати та/або можуть одержати дозвіл 
(ліцензію) на це, або взагалі не можуть ним займатися за певних умов), що 
забезпечує раціональне використання, відтворення та охорону будь-яких вод-
них тварин як окремої складової водної фауни (водних живих ресурсів) [10, 
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с.23]; четверті – впевнені, що ним є правильний, такий, що відповідає спеціаль-
ним правилам, порядок здійснення рибного чи іншого водного добувного про-
мислу [11, с.176]; п’яті – вбачають ним суспільні відносини з раціонального 
використання рибних запасів як природних об’єктів, що є винятковою власніс-
тю держави [12, с.11]; шості – зазначають, що таким є суспільні відносини, що 
забезпечують раціональне використання та охорону (збереження) природних 
(водних живих) ресурсів [13, с.10–11; 14, с.57; 15, с.422]; сьомі – впевнені, що 
таким може бути нормальне, що відповідає задачам комуністичного будівни-
цтва, ведення рибного та іншого водного господарства [16, с.284]; восьмі – 
стверджують, що ним є суспільні відносини, які націлені на науково-обґрунто-
ване, раціональне використання і охорону риб та інших водних тварин і їх 
відтворення [17, с.449; 18, с.564; 19, с.444; 20, с.345]; дев’яті – впевнені, що 
таким є встановлений порядок раціонального використання, охорони і відтво-
рення риб та інших об’єктів водної фауни як важливої складової частини 
навколишнього природного середовища [21, с.767]; десяті – зазначають, що 
безпосереднім об’єктом є суспільні відносини у сфері науково обґрунтованого, 
цільового, раціонального використання та охорони риб, водних тварин, інших 
водних живих організмів, а також додаткове забезпечення умов їх збереження, 
виживання і відтворення [22, с.144]; одинадцяті – наполягають, що таким є 
суспільні відносини, що забезпечують охорону, раціональне використання, 
відтворення та оздоровлення риб, водних тварин та інших природних багатств, 
що належать до водних добувних промислів [23, с.89]; дванадцяті – розуміють 
таким поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність сус-
пільні відносини, що забезпечують у водній екосистемі раціональне викорис-
тання та охорону живих ресурсів, які мають промислове значення, збереження 
екологічної рівноваги та підтримання природного відтворення й екологічної 
безпеки [24, с.71].

На основі наукового дослідження родового об’єкта злочинів проти 
навколишнього природного середовища і його структури в попередній статті, 
а також з урахуванням системи (піраміди, що базується на чотирьох її складо-
вих – екзосферах), яку запропонував у своєму дослідженні професор 
В.К. Матвійчук [25, с.125-127], проаналізуємо зазначені вище точки зору на 
безпосередній об’єкт злочину, який передбачено ст.249 КК України. У цьому 
напрямку, з метою оптимального визначення безпосереднього об’єкта злочину 
незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим воднім добувним промислом, 
необхідно врахувати всі позитивні підходи до розуміння суспільних відносин, 
які поставлені під охорону цієї статті. З вищеозначених суджень, на наш 
погляд, можна зупинитися на тому, що: 1) безпосереднім об’єктом цього зло-
чину слід визнати суспільні відносини, а не установлений порядок зайняття 
водними промислами, як це стверджують зокрема З.Г. Корчева, А.А. Піонт-
ковський, П.С. Ромашкін, В.М. Чхинвадзе (автори першої точки зору), оскіль-
ки певний порядок зайняття певною діяльністю має відношення до управлін-
ських функцій, а вказані фахівці помилково пов’язують порядок з регулюван-
ням цього виду промислу; 2) близькі до попередньої точки зору є і погляди 
М.М. Панька (автора другої точки зору), Б.М. Леонтьєва (автора четвертої 
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точки зору) та О.О. Дудорова (автора дев’ятої точки зору). Ці автори ігнору-
ють концепцію суспільних відносин як безпосереднього об’єкта зазначеного 
злочину, а знову ж визначають його як встановлений порядок, який, на наш 
погляд, має відношення до управлінських функцій, а тому зазначені автори 
хочуть цього чи ні, необґрунтовано пов’язують порядок, але вже з регулюван-
ням, використанням, охороною і відтворенням водних біологічних ресурсів; 
3) не далеко відійшов у своїх судженнях про безпосередній об’єкт цього зло-
чину Є.М. Борисов (автор третьої точки зору). Він хоча й наполягає на тому, 
що такими є суспільні відносини, але відносить його також до встановленого 
чинним законодавством порядку вилову водних живих ресурсів. Тут є помил-
кове суміщення суспільних відносин з порядком зайняття певною діяльністю, 
який має відношення до управлінських функцій. Крім того, Є.М. Борисов, 
намагається у своєму визначенні адаптувати в його канву осіб, які мають право 
здійснювати вилов водних живих ресурсів та/або можуть одержати дозвіл 
(ліцензію)  на це, або взагалі не можуть ним займатися. Тобто це визначення 
спирається на формальні, в певній мірі, та випадкові ознаки, які, як правило, 
не можна вважати елементами внутрішньої структури цих суспільних відно-
син, які охороняються законом, а саме ст.249 КК України; 4) також викликає 
сумнів запропоновані визначення безпосереднього об’єкта вказаного злочину 
зроблені М.І. Царковим (автор п’ятої точки зору) та С.В. Трофімовим (симпа-
тика сьомої точки зору), оскільки зазначена стаття, засвідчує, що насправді тут 
у першу чергу шкода заподіюється не відносинам у сфері державної власності 
чи у сфері господарської діяльності, а відносинам із навколишнього природно-
го середовища в певній їх царині; 5) визначення Г.І. Вольфмана, Е.М. Жевлакова, 
М.І. Загороднікова (авторів шостої точки зору) порівняно із вже описаними 
поглядами є схожими, але і вони страждають неповнотою та спрямовані, в 
більшій мірі на охорону предметів злочину (водних живих ресурсів), адже 
зазначення ними, що це суспільні відносини не свідчить ще, що саме на них 
спрямована охорона, а спрямовувати ст.249 КК України на охорону предметів 
злочину не означає охороняти суспільні відносини; 6) такі ж зауваження, які 
стосуються попередньої точки зору, властиві також визначенням що пропону-
ють, С.Б. Гавриш, В.А. Клименко, автори Науково-практичного коментаря до 
Кримінального кодексу України (за заг. ред. М.О. Потебенька та В.Т. Гончаренка 
– авторів восьмої точки зору); 7) нам більш імпонує визначення безпосеред-
нього об’єкта цього злочину професором В.К. Матвійчуком (автора одинадця-
тої точки зору), який сформулював його у системі «біосфера» та «гідросфера», 
але й воно потребує певних уточнень; 8) цікавим є визначення безпосередньо-
го об’єкта цього злочину, запропоноване Ю.Фроловим та В. Педаном (автора-
ми десятої точки зору), але і їх судження спрямовані не безпосередньо на 
охорону суспільних відносин, а на предмети злочину, що на наш погляд, є 
необґрунтованим. Крім того, вони додатковим обов’язковим об’єктом цього 
злочину визнають відносини власності громадян України на водні ресурси 
(оскільки за їх твердженням внаслідок вчинення цього злочину завжди запо-
діюється шкода правам і законним інтересам народу України у вигляді проти-
правного заволодіння власністю об’єктів водної флори і фауни) [22, с.145]. 
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Слід погодитися з думкою К.М. Оробець, що цю позицію підтримати не 
можна, оскільки добуті водні живі ресурси не переходять у право власності 
винної особи, а відбувається лише їх незаконне використання [24, с.72]; 
9) неординарним є визначення безпосереднього об’єкта цього злочину, яке 
запропоноване К.М. Оробець (автором дванадцятої  точки зору). Проте це 
визначення має значне, зазвичай непотрібне нагромадження, що робить таке 
визначення важким для сприйняття. Крім того, до водної екосистеми входять 
набагато більше природних компонентів, ніж передбачених в якості предметів, 
з її точки зору, у цьому злочині, не дивлячись на обмовку «… які мають про-
мислове значення». Також автор правильно зазначаючи у своєму дослідженні, 
що «формальні (нормативні) та випадкові (умовні) ознаки характеризують не 
сутність, а форму суспільних відносин, їх не можна вважати елементами вну-
трішньої структури відносин» [24, с.73] і сама користується у визначенні фор-
мальними випадковими зв’язками, зокрема, набором – живі ресурси, збере-
ження екологічної рівноваги, підтримання природного відтворення, екологіч-
на безпека [24, с.71].

Слід звернути увагу на те, що викладене ще не дає можливості на під-
ставі аналізу, що нами зроблений, дати вичерпну відповідь відносно безпосе-
реднього об’єкта злочину – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим 
водним добувним промислом. Це свідчить про те, що є необхідність ще проана-
лізувати структурні елементи цих суспільних відносин. В контексті зазначено-
го, загальновизнаним є той факт, що винний при вчиненні цього злочину 
впливає на предмет відносин і своїми діями порушує або намагається поруши-
ти суспільні відносини, що поставлені під охорону кримінального закону, 
тобто завдає їм істотної шкоди. 

На виконання запропонованого нами підходу, сприймемо за основу 
структуру суспільних відносин, що має місце в літературі з кримінального 
права, яку підтримує більшість вчених: 1) це — суб’єкти (носії) відносин; 
2) це — предмет, з приводу якого існують відносини (тобто це те, з приводу 
чого існують відносини); 3) це — соціальний зв’язок (суспільно значуща діяль-
ність, як зміст відносин) [26, с.35–48]. Маючи такі, і вищезазначені, теоретичні 
положення, продовжимо дослідження безпосереднього об’єкта злочину, перед-
баченого ст.249 КК України.

Проведене нами дослідження свідчить, що в джерелах із кримінального 
права, які стосуються цієї проблеми, зокрема, в дисертації Є.М. Борисова, від-
сутнє дослідження структури суспільних відносин. [10, с.30-37]. Натомість 
К.М. Оробець проводить таке дослідження, користуючись концепцією виді-
ленням трьох елементів суспільних відносин [24, с.73], що на наш погляд, є 
аргументованим. Проте вона є прибічником того, що механізм заподіяння 
шкоди суспільним відносинам, що є об’єктом злочину, який відбувається хоча 
б на один із цих елементів тягне за собою руйнування (розрив) усього суспіль-
ного відношення [27, с.721]. Нам здається, можна погодитися, що механізм 
заподіяння шкоди суспільним відносинам відбувається на один з цих елемен-
тів, але таким елементом завжди є предмет відносин і це веде до руйнування 
усього суспільного відношення. 
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К.М. Оробець під суб’єктами суспільних відносин, на які посягає зло-
чин, передбачений ст.249 КК України розуміє їх учасників, що виконують 
певні соціальні функції, мають інтереси, наділяються взаємними правами та 
обов’язками [24, с.74]. Вона, на наш погляд, вірно зазначає, що з одного боку, 
це особи, які займаються рибним, звіриним або іншим водним добувним про-
мислом, а з іншого – це органи державної влади та місцевого самоврядування, 
що наділені повноваженнями з управління у сфері довкілля та його охорони, й 
інші об’єднання осіб, а особи, які мають такі повноваження (перелік та компе-
тенцію цих органів і осіб визначає Конституція України, Закон «Про охорону 
навколишнього природного середовища» та інші прийняті на основі них нор-
мативно-правові акти) [24, с.75]. Аналіз існуючих джерел з кримінального 
права, що стосується цієї проблеми та проведені опитування студентів юри-
дичних вузів, суддів та працівників правоохоронних органів (600 осіб) дає нам 
підстави визначитися з суб’єктами суспільних відносин, що поставлені під 
охорону ст.249 КК України. Так, суб’єктами суспільних відносин, що нами 
зазначені вище, являються окремі фізичні особи, юридичні особи, в тому числі 
і службові особи, які є, згідно чинного законодавства України, учасниками цих 
відноси, наділені правами і обов’язками, зв’язані з організацією, проведенням 
рибного, звіриного або іншого водного добувного промислу, а також контро-
лем за його проведенням. Нам здається, що виділення просто суб’єктів які 
займаються цим промислом, як це засвідчила Оробець К.М., недостатньо. Слід 
зазначити, що натомість учасникам із другої сторони суб’єктивного складу від-
носин можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які мають утриматися від 
незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промис-
лом. Для досягнення мети забезпечення умов із охорони рибних, звіриних або 
інших водних добувних ресурсів із дотриманням правил такої оборони, необ-
хідною умовою є не тільки виявлення осіб, які вчинили цей злочин, притяг-
нення їх до кримінальної відповідальності, а й запобігання цим злочинам. 
Дослідження суб’єктів цих суспільних відносин, а також їх соціальних функ-
цій дасть змогу визначити на науковій основі ті суспільні відносини, які висту-
пають об’єктом цього злочину, передбаченого ст.249 КК України. 

Ми вважаємо, що цю властивість суб’єктів у суспільних відносинах 
використовує інколи законодавець, як для визначення меж дії кримінального 
закону, так і для вказівки на ті суспільні відносини, що є об’єктом відповідного 
злочину (скажімо незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом), а саме, що це стосується навколишнього природного 
середовища не називає [28, с.8-9]. Як свідчить аналіз ст.249 КК України, що 
законодавець цей підхід до злочину застосував частково, чим не ускладнив 
наше завдання у дослідженні зазначеної проблеми, а також у застосуванні цієї 
статі в практичній діяльності правоохоронних органів та суду. Провівши 
вивчення кримінальних справ цієї категорії, ми встановили, що у всіх випад-
ках справ (80 % справ) одними із суб’єктів цих відносин обов’язково була 
фізична особа, а 20 % – юридична особа.

З метою встановлення другої сторони суб’єктного складу відносин, що 
аналізуються, ми звернулися до законодавчих і підзаконних актів, а також 
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слідчої та судової практики. Їх аналіз показав, що це не тільки фізичні, а й 
юридичні особи відповідно до чинного законодавства [29, 30, 31, 32].

Нас цікавить, як це слідує із нашого дослідження, соціальний зв’язок 
важливою ознакою якого є обов’язок певної поведінки суб’єктів суспільних 
відносин, що забезпечує умови належного, що відповідають чинному законо-
давству, зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. 
Таким чином соціальний зв’язок це певний взаємозв’язок суб’єктів, який про-
являється у певних правах і обов’язках суб’єктів суспільних відносин.

К.М. Оробець зазначає, що соціальний зв’язок між суб’єктами відносин 
проявляється у їх поведінці (діяльності), пов’язаній з дотриманням порядку 
спеціального використання водних живих ресурсів (поведінка, що визнається, 
полягає у дотриманні взаємних прав та виконанні обов’язків, які покладають-
ся на учасників відносин з метою недопущення заподіяння шкоди довкіллю). 
Зокрема, особи, які здійснюють вилучення біоресурсів у порядку спеціального 
використання, повинні отримати дозвіл на добування та дотримуватися пра-
вил зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. 
Суб’єкти, які здійснюють управління цими природними ресурсами, мають 
надавати дозволи на добування та контролювати додержання іншою стороною 
загальних правил зайняття водними промислами й умов передбачених у кон-
кретному дозволі) [24, с.77]. Ці положення, на наш погляд, не викликають 
сумніву і є правильними. Проте, на наше переконання, яке базується на дослі-
дженні, слід зазначити, що такий структурний елемент суспільних відносин як 
соціальний взаємозв’язок, в юридичній літературі справедливо розглядається 
як засіб самих відносин [24, с.5; 25, с.4]. Цей зв’язок, як свідчить дослідження, 
може виявитися як на рівні індивідуальної взаємодії суб’єктів, так і у взаємодії 
людських спільнот, а також і у індивідуумів із відповідними спільнотами, як 
елементами соціуму. Зовні цей соціальний зв’язок проявляється, як показує 
вивчення нами кримінальних справ, нормативної бази, а також при опитуванні 
працівників правоохоронних органів та суду, в таких формах діяльності, як 
забезпечення умов з охорони рибних запасів, водних звірів або інших водних 
добувних ресурсів від їх незаконного добування. 

Це, зокрема, на законодавчому рівні забезпечення та регламентації, від-
бувається таким чином: 1) інструктивними заходами; 2) підготовчими захода-
ми; 3) заходами організаційного характеру; 4) експертними заходами для 
з’ясування можливості зайняття такими видами водного добувного промислу; 
5) з’ясуванням місць знаходження нерестилищ тощо; 6) заходами для контр-
олю зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

Запропоновані нами пропозиції мають практичне значення, адже 
вивчення кримінальних справ та матеріалів про відмову в порушенні кримі-
нальних справ, а зараз – оголошенні про підозру з зазначеної категорії прова-
джень свідчить, що у 65 % справ соціальний зв’язок (взаємозв’язок суб’єктів) 
характерний для забезпечення умов з охорони рибних запасів або диких вод-
них звірів та інших водних добувних ресурсів від їх зменшення; а у 35% – сто-
сувався запобігання вчиненню цього злочину.
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На думку К.М. Оробець «механізм спричинення шкоди об’єкту злочину 
полягає в розриві соціального зв’язку винною особою та іншими суб’єктами 
відносин, адже вона порушує інтереси іншої сторони щодо забезпечення вста-
новленого порядку користування водними біоресурсами, самовільно  вилуча-
ючи останні з природного середовища і заволодіваючи ними» [24, с.77]. Не 
можна погодитися з цим твердженням, адже інтерес суб’єктів суспільних від-
носин – це лише певна форма прояву, вираження, реалізації суспільних від-
носин, яка може відбутися через поведінку суб’єктів відносин, але не самі 
суспільні відносини як результат, і це є істинним. Важливо зрозуміти, що 
механізм спричинення шкоди об’єкту цього злочину полягає в тому, що особа 
посягаючи на предмет суспільних відносин, а саме умови (стосунки) з приводу 
водних біологічних ресурсів (предметів цього промислу) розриває ці стосун-
ки, а отже завдає істотної шкоди для суспільних відносин. Це свідчить, що 
механізм реалізації поведінки суб’єктів через права і обов’язки не зникає, а 
проявляється через реалізацію кримінально-правових відносин суб’єктів 
винних у вчиненні злочину і на іншій стороні з’являються суб’єкти держава в 
особі правоохоронних органів та суду для поновлення позитивних суспільних 
відносин.

Предмет суспільних відносин – третій структурний елемент цих відно-
син. Дотримуючись концепцій, що предмет злочину і предмет суспільних від-
носин у складі злочину не одне і те ж, а тому для злочину, передбаченого ст. 249 
КК України, предметом відносин є умови (стосунки), що забезпечують належ-
не у відповідності з чинним законодавством зайняття рибним, звіриним або 
іншим водним добувним промислом та які слугують запобіганню незаконному 
зайняттю зазначеним промислом.

У цьому контексті справедливим є твердження, що предметом суспіль-
них відносин є усе те, з приводу чого і у зв’язку з чим існують суспільні від-
носини, які нами аналізуються [1, с.42; 33, с.7]. Тому не можна погодитися з 
твердженнями К.М. Оробець та В.Я. Тація, що суспільні відносини є матері-
альними чи нематеріальними [24, с.75; 1, с.43]. Наше твердження підтверджу-
ється тим, що відносини – це стосунки суб’єктів або учасників відносин і не 
обтяжені предметом злочину, який є окремою ознакою складу злочину. Тому 
суспільні відносини не можуть існувати без предмета відносин, оскільки як 
зазначає проф. В.Я. Тацій, що предметом суспільних відносин є те, з приводу 
чого або у зв’язку з чим існують ці відносини [1, с.42]. Тому слід говорити не 
про матеріальні або нематеріальні відносини [24, с.75; 1, с.43], а про те, що сус-
пільні відносини є завжди предметні, а склади злочинів можуть бути предмет-
ними або безпредметними.

Отже, не порядок використання водних біоресурсів, як ми вже зазнача-
ли вище, є предметом суспільних відносин, що ми досліджуємо, а умови (сто-
сунки), що забезпечують належне у відповідності з чинним законодавством 
зайняття рибним, звіриним або іншим воднім добувним промислом та які 
слугують запобіганню таким промислом є предметом цих відносин.

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна запропонувати 
наступне визначення безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст.249 
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КК України: «під безпосереднім об’єктом цього злочину є суспільні відносини, 
що забезпечують умови (стосунки) з належного у відповідності з чинним зако-
нодавством зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промис-
лом та які слугують запобіганню незаконному зайняттю таким промислом».
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Волкова Т.І. Безпосередній об’єкт злочину незаконне зайняття рибним, 
звіриним або іншим водним добувним промислом

У статті піднімаються питання, які стосуються безпосереднього об’єкта зло-
чину, передбаченого ст.249 КК України. Аналізуються дискусійні положення, висвітле-
ні в юридичних джерелах стосовно безпосереднього об’єкта цього злочину. Автор про-
понує власне визначення безпосереднього об’єкта злочину, що досліджується.

Ключові слова: безпосередній об’єкт, злочин, суспільні відносини, концепція 
об’єкта, рибний, звіриний або інший водний добувний промисел.

Волкова Т.И. Непосредственный объект преступления незаконное занятие 
рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом

В статье затрагиваются вопросы, которые касаются непосредственного 
объекта преступления, предусмотренного ст. 249 УК Украины. Анализируются 
дискуссионные положения, освещенные в юридических источниках относительно 
непосредственного объекта этого преступления. Автор предлагает собственное 
определение непосредственного объекта преступления, которое исследуется.

Ключевые слова: непосредственный объект, преступление, общественные 
отношения, концепция объекта, рыбный, звериный или иной водный добывающий 
промысел.

Volkova T. Direct object of crime illegal fishing or hunting or any other sea 
hunting industry

The article analyses issues as to direct object of the crime envisaged in Art. 249 of the 
Criminal Code of Ukraine that is important for the theory and practice of criminal law.

Keywords: direct object, crime, public relations, the concept of the object, fishing, 
hunting or other water drawing industry. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЕ ПОМІЩЕННЯ В ПСИХІАТРИЧНИЙ 

ЗАКЛАД: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Постановка проблеми. Відповідно до положень Конституції України, 
людина її честь, гідність, свобода та недоторканість визнаються найвищою 
соціальною цінністю, держава ж відповідає перед людиною за свою діяльність, 
і утвердження, і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком. 
Чинне кримінальне законодавство передбачає відповідальність за незаконне 
поміщення в психіатричний заклад ст.151 КК України. Однак дана стаття на 
практиці застосовується вкрай рідко, тому потребує більш глибокого і широ-
кого дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кримінально-правові аспек-
ти відповідальності за незаконне поміщення в психіатричний заклад досліджу-
валися у працях вітчизняних правників, зокрема А.В. Андрушка, Ю.В. Бауліна, 
В. І. Борисова, О.О. Дудорова, М.І. Мельника, В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, 
М.І. Хавронюка та ін. Дослідження більшості названих науковців проводили-
ся за радянських часів. З набуттям у 2001 р. чинності КК України окремих 
досліджень кримінально-правової охорони за незаконного поміщення в психі-
атричний заклад не проводились. 

Мета статті. Полягає у дослідженні кримінально-правової норми за 
незаконне поміщення в психіатричний заклад.

Для досягнення мети було поставленні такі завдання:
– провести історико-правовий аналіз законодавства, що передбачало 

відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад;
– розглянути зарубіжне законодавство про кримінально-правову охоро-

ну незаконного поміщення в психіатричний заклад;
– здійснити аналіз та розкрити зміст об’єктивних і суб’єктивних ознак 

складів злочинів у сфері незаконного поміщення в психіатричний заклад;

© С.Ф. Денисов, Г.О. Зубов, 2015
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– дослідити кваліфікуючі ознаки незаконного поміщення в психіатрич-
ний заклад;

– внести науково обґрунтовані пропозиції з метою вдосконалення кри-
мінального законодавства, яке передбачає відповідальність за незаконне помі-
щення в психіатричний заклад.

Основні результати дослідження. Конституція України у розд. ІІ закрі-
пила достатньо широкий та різноманітний за своїм змістом перелік природних 
та невідчужуваних прав людини і громадянина. До їх числа, зокрема, належить 
право кожного на повагу до його гідності (ч.1 ст.28), право на свободу та осо-
бисту недоторканість (ч.1 ст.29). Норми розд. ІІІ Особливої частини КК спря-
мовані на охорону цих прав. Злочини проти волі, честі та гідності особи – це 
передбачені законом про кримінальну відповідальність суспільно небезпечні 
умисні діяння, що посягають на особисту волю, честь та гідність особи. 
Враховуючи специфіку безпосередніх об’єктів, можна виділити такі групи:

– незаконне позбавлення волі або викрадення людини, захоплення 
заручників, підміна дитини та незаконне поміщення в психіатричний заклад 
(статті 146-148, 151 КК);

– торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, експлуатація 
дітей та використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (статті 
149, 150, 150-1 КК) [6].

Статтею 3 Конституції України «найвищою соціальною цінністю визна-
но людину, а її права, свободи та їх гарантії відповідно до вимог цієї статті 
мають визначати зміст і спрямування діяльності держави», також ст.55 
Конституції передбачає, що «кожен має право будь-якими незабороненими 
законом засобами захищати свої права і свободи від правопорушень і проти-
правних посягань» [5].

Трактування ст.5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 
дає таке тлумачення: «кожен має право на свободу та особисту недоторка-
ність», «нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відпо-
відно до процедури, встановленої законом»:

a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом;
б) законний арешт або затримання особи за невиконання законного при-

пису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, вста новленого 
законом;

в) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допрова-
дження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підо-
зри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необ-
хідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинен-
ня;

г) затримання неповнолітнього на підставі законного рішення з метою 
застосування наглядових заходів виховного характеру або законне затримання 
неповнолітнього з метою допровадження його до компетентного органу;

д) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних 
захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів 
чи бродяг;
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е) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недо-
зволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депорта-
ції або екстрадиції.

Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумі-
лою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, 
висунуте проти нього. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з поло-
женнями підпункту «c»  пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею 
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, 
і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку 
або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене 
гарантіями з’явитися на судове засідання. Кожен, кого позбавлено свободи 
внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати проваджен-
ня, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання і при-
ймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним. Кожен, хто є 
потерпілим від арешту або затримання, здійсненого всупереч положенням цієї 
статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування [18]. 

На думку В.А. Бортника, у правовій державі, яку будує Україна, осно-
вною рисою повинен бути захист прав і свобод людини. Поміж цих прав і 
свобод важливе місце займає право на захист честі та гідності особи, яке є 
основою нормальної життєдіяльності людини, його соціалізації та найбільш 
повного і органічного розвитку його здібностей, забезпечення його інтересів. З 
боку держави, її владного механізму необхідно забезпечити захист цього 
права. На практиці, для вирішення цього завдання, необхідні скоординовані 
зусилля правоохоронних органів [2]. 

Незаконне поміщення в психіатричний заклад осіб як злочин відоме 
здавна. Після революції 1917 р. радянська влада не відмовилась від криміналь-
но-правової протидії подібного роду діям. У КК УСРР 1922 р. існувала стаття, 
яка передбачала відповідальність за поміщення в лікарню для душевнохворих 
завідомо здорової особи з корисливих чи інших особистих спонукань (ст.161). 
Другий радянський КК УСРР 1927 р. не вніс істотних змін в законодавче регу-
лювання кримінальної відповідальності за розглядуваний злочин. Стаття 156 
КК УСРР 1927 р. також встановлювала відповідальність за «поміщення в 
лікарню для душевнохворих завідомо здорової людини з корисливих або 
інших особистих спонукань», однак передбачала менш сурове покарання у 
виді позбавлення волі на строк до трьох років. Однак згодом радянський зако-
нодавець кардинально змінив свою позицію. На відміну від попередніх кримі-
нальних законів КК УРСР, прийнятий 28 грудня 1960 р. і введений у дію 
1 квітня 1961 р., уже не передбачав самостійної кримінально-правової норми 
про відповідальність за незаконне поміщення в психіатричну лікарню. 
Вказаний факт пояснюється згортанням демократичних процесів, що почали-
ся в середині 50-х років минулого століття, намагання радянської влади збе-
регти, дещо модифікувавши, механізму тиску на дисидентів – осіб, які вголос 
заявляли про свою незгоду з політикою, яка проводилась в державі. Відтак, 
режим перейшов від прямих сталінських репресій до витонченіших методів 
боротьби з інакомислячими, в тому числі шляхом оголошення останніх пси-
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хічно хворими (яким, як правило, ставився надуманий діагноз «сповільнена 
шизофренія»), з відповідною їх ізоляцією від суспільства в спеціальних психі-
атричних лікарнях. За таких умов, зрозуміло, стаття про кримінальну відпо-
відальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад видавалась в 
законодавстві зайвою. Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення 
в психіатричну лікарню була запроваджена Указом Президії Верховної Ради 
УРСР від 10 лютого 1988 р., відповідно до якого глава ІІІ «Злочини проти 
життя, здоров’я, волі і гідності особи» Особливої частини КК УРСР була допо-
внена ст.123-2 «Незаконне поміщення в психіатричну лікарню». Санкція даної 
статті передбачала, що діяння карається позбавленням волі на строк до двох 
років або виправними роботами на той же строк до двох років або виправними 
роботами на той же самий строк з позбавленням права займати певні посади 
або займатися певною діяльністю на строк від одного року до трьох років чи 
без такого [1].

5 квітня 2001 р. було прийнято КК України, який відповідальність за 
розглядуване діяння передбачив у ст. 151, розміщений у розділі ІІІ «Злочини 
проти волі, честі та гідності особи» Особливої частини. 

Для обґрунтування необхідності посилення відповідальності за неза-
конне поміщення в психіатричний заклад доцільно навести зарубіжний досвід. 
Як свідчить досвід зарубіжних країн зокрема, (Азербайджану, Білорусії, Грузії, 
Данії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдовії, РФ, Таджикистану, 
Туркменістану, України.) [11]. 

Згідно із санкцією ч.1 ст. 184 КК Республіки Білорусь, яка передбачає 
відповідальність за поміщення в психіатричний стаціонар завідомо психічно 
здорової особи чи незаконне утримання такої особи в психіатричному стаціо-
нарі, суд може призначити винному штраф, або обмеження волі на строк до 
трьох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю чи без такого. Те саме 
діяння, якщо воно спричинило з необережності тяжкі наслідки, карається 
позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю чи без такого [13].

Кримінальне законодавство Республіки Болгарії (ч.5 ст.142 «а») розгля-
дає поміщення чи тримання здорової людини в лікувальному закладі для 
душевнохворих в якості особливо кваліфікованого складу незаконного позбав-
лення волі. Якщо останнє діяння без обтяжуючих обставин карається позбав-
ленням волі до двох років, то незаконне поміщення чи тримання здорової 
людини в психлікарні карається позбавленням волі на строк від трьох до деся-
ти років [14].

Відповідальність до КК Естонської Республіки (ст.124-2) поміщення в 
психіатричну лікарню завідомо здорової особи (відповідальність не диферен-
ційована) карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. При цьому 
варто відзначити, що за незаконне позбавлення волі без обтяжуючих обставин 
(ч.1 ст.124-3) естонський суд може призначити лише штраф або арешт чи 
позбавлення волі на строк до одного року [15].
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Згідно з КК Латвійської Республіки (ст. 155) завідомо незаконне помі-
щення в психіатричну лікарню ( відповідальність не диференційована) кара-
ється позбавленням волі на строк до двох років або арештом, або грошовим 
штрафом до сорока мінімальних місячних зарплат з позбавленням права 
займатися певною діяльністю на строк до п’яти років [16].

Згідно КК Республіки Казахстану (ст.127) (ч.1. ст.127) незаконне помі-
щення в психіатричний стаціонар або незаконне утримання в ньому, карається 
обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий 
строк, (ч.2 ст.127) те саме діяння якщо воно, скоєно з корисливих мотивів, 
вчинено особою з використанням свого службового становища, спричинило з 
необережності смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, карається позбав-
ленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без 
такого [17].

Стаття 128 КК Російської Федерації, яка передбачає відповідальність за 
незаконну госпіталізацію до медичної організації, яка надає психіатричну 
допомогу в стаціонарних умовах, містить основний та кваліфікований склад 
злочину. Санкція ч.1 даної статті, що передбачає відповідальність за вказаний 
злочин, передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років, 
або примусові роботи на строк до трьох років, або позбавлення волі на той 
самий строк. Те саме діяння, якщо воно вчинене особою з використанням свого 
службового становища або потягнуло з необережності смерть потерпілого чи 
інші тяжкі наслідки, карається примусовими роботами на строк до п’яти років 
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років або без такого чи позбавлення волі на строк до семи 
років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років чи без такого (ч.2 ст.128) [12]. 

Обов’язковим елементом будь-якого складу злочину, в тому числі й 
незаконного поміщення в психіатричний заклад, є об’єкт злочину. 
Загальновизнано, що об’єктом злочину виступає те, чому він заподіює реальну 
шкоду чи створює загрозу її заподіянню. Вчинення кримінального правопору-
шення і означає заподіяння шкоди цим суспільним інтересам. Об’єктом зло-
чину незаконного поміщення в психіатричний заклад є свобода і здоров’я 
людини. Добровільна згода дієздатної особи (або прохання чи згода опікуна 
особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатної) на її поміщен-
ня в психіатричний заклад виключає застосування ст.151 КК України, адже 
посягання на її волю за таких обставин відсутнє. Потерпілим від цього злочину 
є тільки психічно здорова особа. Цей факт, що випливає із конструкції ст.151 
КК України, вимагає обов’язковими ретроспективного встановлення відсут-
ності підстав для поміщення відповідної особи, в психіатричний заклад. Не 
обов’язково, щоб особа була цілком психічно здоровою, тим більше, що межа 
між окремими психіатричними і неврологічними захворюваннями є надто 
тонкою. Головне, щоб стан особи не вимагає поміщення її в психіатричний 
заклад. У разі незаконного поміщення особи в інший, не психіатричний, 
заклад закритого типу відповідальність може наставати за ст.146 КК України 
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як за незаконне позбавлення волі. Основним безпосереднім об’єктом цього 
злочину незаконне поміщення в психіатричний заклад є воля, честь і гідність 
людини. 

Особиста воля це – свобода людини розпоряджатися собою за своїм роз-
судом, діяти відповідно до своїх інтересів і цілей, здійснювати вільний вибір. 
Змістовим стержнем особистої волі людини є її свобода. Особиста воля люди-
ни має такі складові: 1) свобода особи обирати місце його перебування. Це 
право слід розуміти як право ніким не бути примушеним робити те, що не 
передбачено законодавством, право на вільний розвиток своєї особистості, 
якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей (ст.19 і ст.23 
Конституції України), як гарантовану можливість реалізації нею таких кон-
ституційних прав і свобод як, зокрема: свобода та особиста недоторканість, 
право на невтручання в її особисте життя, свобода пересування і право на віль-
ний вибір місця проживання (статті 29,32,33 Конституції України). Згідно зі 
статтями 271-272 ЦК України зміст особистого немайнового права становить 
можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведін-
ку у сфері свого приватного життя; фізична особа здійснює особисті немайно-
ві права самостійно [3]. 

Відповідно до Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні» кожна людина має право на свободу пересування, 
тобто вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території 
України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час, за винят-
ком обмежень, які встановлюються законом; 2) свобода особи бути самою 
собою, перебувати у вільному стані, обирати за своїм розсудом спосіб 
життя(свобода невимушеного стану); 3) свобода вільно, без примусу здійсню-
вати вчинки за своїм розсудом. Посягання, що завдають істотної шкоди або 
загрожують спричиненням такої шкоди будь-якій з названих складових час-
тин, є суспільно небезпечними посяганнями на особисту волю людини, а у 
випадках, якщо вони передбачені кримінальним законом, – злочинними пося-
ганнями на особисту волю людини. Отже, можна виділити три групи злочинів 
проти особистої волі людини: 1) посягання на свободу вибору особою місця 
перебування; 2) посягання на свободу вільного стану особи; 3) посягання на 
свободу вибору особою місця свого перебування; 3) посягання на свободу 
особи здійснювати вчинки за своєю волею [4].

Честь – це сукупність моральних принципів, якими керується людина у 
своїй поведінці. Гідність людини передбачає усвідомлення людиною як носієм 
сукупності певних моральних, світоглядних, професійних якостей своєї сус-
пільної цінності, що створює у неї підстави для самоповаги. Відповідно до 
ст.28 Конституції України кожен має право на повагу до його гідності, а ст.297 
ЦК визначає, що гідність та честь фізичної особи є недоторканними. Право на 
повагу до його гідності є одним із небагатьох абсолютних прав людини, тобто 
таким, яке за жодних обставин не може бути обмежене. Потерпілим від зло-
чину є будь-яка фізична особа, яка не має психічного розладу. Суспільна 
небезпека злочину найбільш масштабна порівняно з іншими злочинними про-
явами, передбаченими обсягом конкретних статей розділу ІІІ Особливої час-
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тини КК України. Вона полягає в тому, що під час такої неправомірної діяль-
ності відбувається посягання одразу на три людські соціальні блага – право на 
особисту свободу, право на повагу до людської гідності та право на честь люди-
ни. Це відбувається через те, що винний не тільки позбавляє потерпілого сво-
боди діяти певним чином і на власний розсуд, а й принижує його честь і гід-
ність, перетворюючи того на психічно хворого. Незаконне поміщення в психі-
атричний заклад (ст.151 КК) становить спеціальний вид незаконного позбав-
лення волі [18]. 

З об’єктивної сторони злочин полягає в суспільне небезпечних діях – 
незаконному поміщення в психіатричний заклад, під яким слід розуміти пси-
хоневрологічний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад, центр, від-
ділення тощо всіх форм власності, діяльність яких пов’язана з наданням пси-
хіатричної допомоги. Під поміщенням до психіатричного закладу слід розумі-
ти дії винного з приводу примусового зарахування як пацієнта психічно здо-
рової людини. Поміщення потерпілого до психіатричного закладу можуть 
бути як відкритими (потерпілий усвідомлює такий факт), так і таємним 
(потерпілий не усвідомлює такий факт, зокрема, через застосування щодо 
нього медичних, наркотичних чи інших препаратів). Однак спосіб вчинення 
цього злочину на кваліфікацію не впливає. Водночас способами вчинення 
можуть бути насильство, погрози, обман, фальсифікація документів тощо. 
Психіатричний заклад – це психоневрологічний, наркологічний чи інший спе-
ціалізований заклад, центр, відділення тощо будь-якої форми власності, діяль-
ність яких пов’язана з наданням психіатричної допомоги. Поміщення в психі-
атричний заклад означає поміщення у відповідний стаціонар такого закладу 
для здійснення обстеження стану психічного здоров’я особи, діагностики, 
лікування і нагляду за нею. Примусове освідчення чи лікування особи у ліка-
ря-психіатра в амбулаторних умовах за наявності відповідних ознак може бути 
кваліфіковане як службове зловживання чи самоправство. Давання експер-
том-психіатром під час провадження дізнання, досудового слідства або в суді 
завідомо неправдивого висновку, на підставі якого особа поміщається в психі-
атричний заклад, кваліфікується за ст.384 КК України. Стаття 151 КК України 
передбачає відповідальність не за утримання особи у психіатричному закладі 
(наприклад, стосовно якої відпали підстави для її подальшого знаходження у 
ньому), а лише за поміщення її туди. Злочин вважається закінченим з моменту 
такого поміщення. Жодна людина не може бути поміщена в психіатричний 
заклад інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, у таких 
випадках, як: за рішенням суду в порядку виконання примусового заходу 
медичного характеру або для примусового лікування (ст.ст. 92-96) КК України, 
та (ст.ст. 503-516) КПК України; за рішенням суду для лікування особи, визна-
ної хворою на наркоманію, яка ухиляється від добровільного лікування або 
продовжує після лікування вживати наркотичні засоби без призначення ліка-
ря, та поведінка якої є небезпечною; за висновком медико-експертної комісії 
для лікування у центрі медико-соціальної реабілітації неповнолітніх віком від 
11 років, які вживають алкоголь чи наркотики; для визначення психічного 
стану обвинуваченого (підозрюваного) за наявності у справі даних, які викли-
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кають сумніви щодо його осудності; в порядку примусової госпіталізації осіб, 
хворих на психічні захворювання. В інших випадках поміщення людини в 
психіатричний заклад є незаконним [7]. 

Як стверджує М. І. Хавронюк Суб’єкт злочину спеціальний – лікар-пси-
хіатр, який одноосібно чи у складі комісії лікарів-психіатрів приймає рішення 
про поміщення особи у психіатричний заклад. Якщо таким суб’єктом є служ-
бова особа (головний психіатр, завідувач відділення тощо), вчинене утворює 
сукупність злочинів і кваліфікується за ст.151 і ст.365 КК [19]. 

Службова особа, яка не є лікарем, якщо вона дала вказівку помістити 
психічно здорову людину в психіатричний заклад, повинна нести відповідаль-
ність за такі дії за ст.364 КК України, а суддя, якщо він виніс завідомо неправо-
судну постанову про направлення особи на примусове лікування, за ст.375 КК 
України. Суб’єктивна сторона злочину. Вина – прямий умисел, за якого 
винний усвідомлює, що поміщує в психіатричний заклад завідомо психічну 
здорову людину і бажає цього. Мотиви та мета цього злочину не є обов’язковими 
ознаками складу злочину, вони можуть бути різними (прагнення отримати 
матеріальну вигоду, заволодіння житлом потерпілого, бажання позбутися 
людини тощо) і на кваліфікацію злочину не впливають. Вони можуть урахову-
ватися при призначенні покарання [8]. 

До тяжких наслідків у ч.2 ст.151 КК України слід відносити самогубство 
чи самоскалічення особи, спричинення їй середньої тяжкості чи тяжкого тілес-
ного ушкодження тощо. Умисне або вчинене через необережність вбивство 
потерпілого, умисне заподіяння йому тяжкого тілесного ушкодження, дове-
дення до самогубства потерпілого, який є неповнолітнім, умисне заподіяння 
середньої тяжкості тілесного ушкодження, вчинене з метою залякування 
потерпілого або його родичів чи примусу їх до певних дій, потребують квалі-
фікації за сукупністю злочинів, передбачених ч. 2 ст. 151 і, відповідно, частин 1 
або 2 ст.115, частин 1 або 2 ст.119, ч.3 ст.120, ч.2 ст.122 КК України [9].

Висновки. У результаті проведеного дослідження в процесі вирішення 
поставлених перед роботою завдань зроблено такі висновки:

Історико-юридичний аналіз норм про кримінально-правову охорону 
незаконного поміщення в психіатричний заклад у вітчизняному кримінально-
му праві дав змогу усвідомити те, що кримінально-правова охорона цих сус-
пільних відносин на всіх історичних етапах мала свої особливості.

Основним безпосереднім об’єктом є воля, честь і гідність особи. 
Об’єктивні ознаки в ч.1 ст.151 КК України, полягає в незаконному поміщенні 
психічно здорової особи в психіатричний заклад або з моменту відмови випису 
здорової людини з психіатричного закладу. Незаконне поміщення означає, що 
воно є примусовим і з порушенням встановленого порядку вчинення таких 
дій. Злочин вважається закінченим з моменту незаконного поміщення особи в 
психіатричний заклад. Обов’язковим елементом об’єктивної сторони складу 
злочину, передбаченого цією статтею, є місце його вчинення – психіатричний 
заклад. Це може бути психіатрична лікарня або стаціонарне психіатричне від-
ділення лікарні з відповідним режимом перебування в ньому.
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Суб’єктивні ознаки полягають в наступному, що суб’єктом злочину 
можуть бути особи, у службові обов’язки яких входить прийняття та ухвален-
ня рішення про примусову госпіталізацію в психіатричний заклад (лікар ліку-
вального закладу, черговий лікар прийомного відділення психіатричного 
закладу, лікар госпіталізованої особи в психіатричний заклад та ін.). 
Суб’єктивна сторона цього злочину полягає у формі прямого умислу. Мотиви 
цього злочину на кваліфікацію не мають впливу, але повинні враховуватися 
судом при призначенні покарання. Мотивом цього злочину може бути користь, 
наприклад при бажанні отримати його житлове приміщення, або помста, при 
бажанні певної компрометації потерпілого тощо.

Кваліфікованим видом розглядуваного злочину є поміщення у психіа-
тричний заклад завідомо психічно здорової особи, що спричинило тяжкі 
наслідки. До тяжких наслідків незаконного поміщення в психіатричний 
заклад можна віднести смерть потерпілого, яка може настати у результаті, 
наприклад, вживання, передозування лікарських засобів, тілесних ушкоджень, 
заподіяних при його опорі, спробі втекти, неправильного застосування заходів 
фізичного обмеження, заподіяння тяжкої або середньої тяжкості шкоди 
здоров’ю, включаючи і можливе виникнення психічного розладу, спробами 
самогубства тощо.

Враховуючи позитивний досвід зарубіжних кримінально-правових сис-
тем, доцільно використати його для вдосконалення українського кримінально-
го законодавства, а саме:

– пропонуємо доповнити ч.2 ст.151 КК після слів «Те саме діяння, що 
спричинило тяжкі наслідки» словами «Те саме діяння, що спричинило тяжкі 
наслідки або смерть потерпілого», передбаченого статтею Особливої частини 
цього Кодексу;

– посилити санкцію в ч.2 ст.151 КК; 
– встановити та посилити систему контролю за лікарями-психіатрами, 

які відповідно до встановленого законодавством України порядку одноосібно 
чи у складі комісії, приймають рішення про поміщення особи у психіатричний 
заклад. 

Викласти ст.151 КК у новій редакції:
«Стаття 151. Незаконне поміщення в психіатричний заклад
1. Поміщення в психіатричний заклад завідомо психічно здорової особи,
–  карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмежен-

ням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки або смерть потерпілого, 
–  карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років». 
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Денисов С.Ф., Зубов Г.О. Кримінальна відповідальність за незаконне помі-
щення в психіатричний заклад: окремі аспекти

Статтю присвячено питанням кримінальної відповідальності за злочини, що 
посягають на групу суспільних відносин, передбачених нормою розділу ІІІ Особливої 
частини КК України, а саме незаконного поміщення в психіатричний заклад завідомо 
здорової людини. У статті проведено історико-правовий аналіз законодавства щодо 
відповідальності за незаконне поміщення в психіатричний заклад. Також розглянуто 
зарубіжне законодавство країн про кримінально-правову охорону незаконного помі-
щення в психіатричний заклад, зокрема, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Данії, 
Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдовії, РФ, Таджикистану, Туркменістану, 
України. Здійснено аналіз українського законодавства та розкрито зміст об’єктивних 
і суб’єктивних ознак складів злочинів у сфері незаконного поміщення в психіатричний 
заклад, досліджено кваліфікуючі ознаки незаконного поміщення в психіатричний 
заклад. 

Ключові слова: воля, честь, гідність, свобода, незаконне поміщення в психіа-
тричний заклад. 

Денисов С.Ф., Зубов Г.О. Уголовная ответственность за незаконное поме-
щение в психиатрическое учреждение: отдельные аспекты

Статья посвящена вопросам уголовной ответственности за преступления, 
посягающие на группу общественных отношений, предусмотренных нормой раздела 
III Особенной части УК Украины, а именно незаконного помещения в психиатрическое 
учреждение заведомо здорового человека. В статье проведен историко-правовой ана-
лиз законодательства об ответственности за незаконное помещение в психиатри-
ческое учреждение. Также рассмотрено зарубежное законодательство стран об уго-
ловно-правовой охране незаконного помещения в психиатрическое учреждение, в 
частности, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Дании, Казахстана, Кыргызстана, 
Латвии, Литвы, Молдавии, РФ, Таджикистана, Туркменистана, Украины. 
Осуществлен анализ украинского законодательства и раскрыто содержание 
объективных и субъективных признаков составов преступлений в сфере незаконного 
помещения в психиатрическое учреждение, исследованы квалифицирующие признаки 
незаконного помещения в психиатрическое учреждение.

Ключевые слова: свобода, честь, достоинство, незаконное помещение в психи-
атрическое учреждение.

Denisov S.F., Zubov G.O. Criminal liability for illegal placement in a psychiatric 
institution: some aspects

The article deals with criminal responsibility for crimes that infringe on public 
relations group provided the norm of Section III of the Criminal Code of Ukraine, namely the 
illegal placement in a psychiatric institution obviously healthy person. In the article held the 
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historical and legal analysis of the legislation on liability for unlawful placement in a 
psychiatric institution. Also the foreign law countries on criminal law protection of illegal 
placement in a psychiatric institution, including Azerbaijan, Belarus, Georgia, of Denmark, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, 
Ukraine. The analysis of Ukrainian legislation and the content of objective and subjective 
elements of crime in the illegal placement in a psychiatric institution, studied aggravating 
circumstances of illegal placement in a psychiatric institution.

Key words: freedom, honor, dignity, freedom, illegal placement in a psychiatric 
institution.

Стаття надійшла до редакції 07.09.2015.
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THE IMMEDIATE OBJECT OF THE CRIME FAILURE 
TO ASSIST A PERSON IN A LIFE-THREATENING 

CONDITION

Ю.Г. Зубець 
здобувач кафедри 
кримінального права та процесу 
ВНЗ «Національна академія управління»

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ НЕНАДАННЯ 
ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ 

В НЕБЕЗПЕЧНОМУ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНІ

Постановка проблеми. Важливим і нагальним для теорії кримінального 
права та практики застосування ст.136 КК України, є з’ясування проблем, що 
стосуються безпосереднього об’єкта цього злочину. Ці теоретичні і практичні 
питання потребують свого подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З’ясуванням питань, що сто-
суються безпосереднього об’єкта  цього злочину певною мірою займалися такі 
вчені, як: М.І. Хавронюк, В.І. Косенюк, П.П. Андрушко, Д.І. Крупко, 
В.В. Сташис, О.О. Дудоров, В.О. Навроцький, І.П. Міщук та інші. Проте до 
цього часу ця проблема не знайшла свого належного дослідження.

Мета статті полягає у з’ясуванні безпосереднього об’єкта злочину, 
передбаченого ст.136 КК України.

Основні результати дослідження. Сприймаючи за основу положення, 
що під родовим об’єктом злочинів, передбачених розділом 2 Особливої части-
ни КК України (до яких відносяться і злочини, передбачені ст.136 КК України) 
слід розуміти суспільні відносини з приводу умов (стосунків), які забезпечу-
ють охорону життя та здоров’я людини.

На нашу думку, найважливіше значення для теорії кримінального права 
та правозастосовної діяльності має безпосередній об’єкт конкретного складу 
злочину (в нашому випадку – злочину, передбаченого ст.136 КК України). 
В теорії кримінального права є загальноприйнятим, що під безпосереднім 
об’єктом злочину слід розуміти конкретні суспільні відносини, які поставлені 
законодавцем під охорону законом про кримінальну відповідальність, яким 
заподіюється істотна шкода злочином, що підлягає під ознаки конкретного 
складу злочину [1, с.88; 2, с.82; 3, с.99; 4, с.48-49]. Об’єкт є обов’язковим еле-
ментом будь-якого злочину, в тому числі і передбаченого ст.136 КК України [5, 
с.38]. 

© Ю.Г. Зубець, 2015
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Правильне вирішення питання про безпосередній об’єкт злочину має 
важливе теоретичне і практичне значення. Саме він дозволяє визначити соці-
ально-політичну суть злочину, з’ясувати його суспільно небезпечні наслідки, 
сприяє правильній кваліфікації діяння відмежуванню його від суспільних зло-
чинів, а також дає можливість оцінити правову природу злочинного посяган-
ня. Об’єкт злочину має також суттєве значення для визначення самого понят-
тя злочину, є вихідним при кваліфікації злочинів, побудови системи Особливої 
частини Кримінального кодексу України [6, с.32; 7, c.29]. Це підтверджується 
образним висловлюванням  В.М. Кудрявцева, з якого слідує, що «встановлен-
ня об’єкта злочинного посягання служить нібито попередньою програмою для 
вибору тієї групи суміжних складів, серед яких потрібно буде більш детально 
шукати необхідну норму» [8, c.89]. 

У вітчизняній науці кримінального права загальноприйнятою є класи-
фікація об’єктів по вертикалі (загальний, родовий і безпосередній) та по гори-
зонталі (основний, безпосередній, додатковий, обов’язковий і факультатив-
ний). Як свідчать теоретичні джерела, а також практика, що не в кожному 
випадку конкретний злочин завдає істотної шкоди лише одним суспільним 
відносинам. Є багато злочинів, які одночасно посягають на декілька видів сус-
пільних відносин (це, зокрема, стосується і злочину передбаченого ст.136 КК 
України). Тому, в кримінально-правовій доктрині кримінального права, як ми 
вже зазначали, поряд з класифікацією об’єктів «по вертикалі» має місце класи-
фікація «по горизонталі». Вона характерна тим, що на рівні безпосереднього 
об’єкта виділяють основний і додатковий об’єкти [1, с.70-74]. 

У злочинах, які мають два або більше безпосередніх об’єктів, законода-
вець виділяє або зі змісту статті КК України випливає один об’єкт, на який 
спрямоване злочинне посягання, що і обумовлює місце статті КК України у 
структурі розділів його Особливої частини. У джерелах з кримінального права 
такий об’єкт називають основним безпосереднім об’єктом, а той об’єкт, якому 
заподіюється істотна шкода поряд з основним – додатковим обов’язковим без-
посереднім об’єктом злочину [9, c.34]. Під основним безпосереднім об’єктом 
злочину розуміють конкретні суспільні відносини, що в першу чергу прагнув 
поставити під охорону законодавець, визнаючи суспільно небезпечне діяння 
злочином [3, с.76-77]. Натомість, додатковим обов’язковим безпосереднім 
об’єктом є також суспільні відносини, яким істотна шкода завдається завжди 
[1, с.70-74].

Отже, виходячи із зазначеного нами вище можна констатувати, що місце 
конкретної кримінально-правової норми, що розміщена в Особливій частині 
КК України, визначається з урахуванням захисту не тільки родового, а  осно-
вного безпосереднього об’єкта досліджуваного складу злочину. Слід відмітити, 
що наукова класифікація об’єктів злочину є важливою, оскільки сприяє більш 
повному з’ясуванню їх сутності, а також соціально-правової значущості, дозво-
ляє визначити вплив об’єкта на розвиток кримінального законодавства і вдо-
сконалення практики застосування чинних кримінально-правових норм у 
боротьбі зі злочинністю [9, с.59]. 
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У наукових публікаціях не завжди чітко визначається безпосередній 
об’єкт злочину, передбаченого ст.136 КК 2001 р. і ст.112 КК 1960 р.: 1) одні 
автори під таким безпосереднім об’єктом цього злочину розуміють життя і 
здоров’я особи [10, с. 340; 11, c.116; 12,c.163]; 2) другі стверджують, що безпо-
середнім об’єктом  цього злочину є здоров’я особи [13, с.73; 14,c.168]; 3) треті 
зазначають, що безпосереднім об’єктом цього злочину є життя та здоров’я 
людини [15, с.88-90; 16, c.163]; 4) четверті наполягають, що безпосереднім 
об’єктом цього злочину є життя та здоров’я людини, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя становищі і позбавлена можливості вжити заходів до само-
збереження [17, c.127]. 

На основі наукового дослідження родового об’єкта злочинів, що стосу-
ються життя та здоров’я особи, в попередній статті і його структури, і структу-
ри безпосереднього об’єкта цього злочину, проаналізуємо зазначені вище 
точки зору на безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст.136 КК України. 
Проте перед тим як здійснити аналіз існуючих точок зору стосовно безпосе-
реднього об’єкта цього злочину, звернемося до термінів, які використовуються 
у диспозиції ст.136 КК України та у судженнях стосовно безпосереднього 
об’єкта цього злочину. Так, життя являє собою динамічний стан організму 
людини, який полягає у неперервності процесів обміну матерією та енергією з 
навколишнім природним середовищем. Відповідними проявами життя люди-
ни є: рух, дихання, збудливість, харчування, мислення, спілкування, процеси 
виділення та розмноження, ріст тощо [18, с.105]. Існує й інше розуміння 
поняття «життя» - як процес біосоціального існування людини, який триває у 
часі та має свій початок та кінець [13, с.73]. Нам уявляється, що більш доско-
налим і повним визначенням «життя» є формулювання такої дефініції в пози-
ції авторів першої точки зору. Здоров’я особи – це стан людського організму 
при якому нормально функціонують усі його органи та тканини [13, с.73]. У 
цьому сенсі потребує з’ясування положення закону (ст.136 КК) «ненадання 
допомоги особі…».  Це означає, що закон спрямовує свою охоронну функцію на 
особу? З метою з’ясування цього положення проаналізуємо існуючі точки зору 
на безпосередній об’єкт цього злочину. Так, О.М. Омельчук, О.В. Хуторянський, 
М.І. Хавронюк, В.О. Кузнєцов, М.Т. Стрельбицький, В.К. Гіжевський ствер-
джують, що безпосереднім об’єктом цього злочину є життя та здоров’я особи.

 З’ясування цієї точки зору потребує проведення етимологічного аналізу 
терміну «особа» і пов’язаних з ними понять. Згідно перекладу російське слово 
«личность» в перекладі українською мовою як «особистість» [19, с.730]. 
Поняття «особа» трактується як окрема людина, індивід, індивідуум [20, 
с.149]. Натомість термін «особистість» означає собою конкретну людину з 
погляду її культури, особливості характеру, поведінки, тощо. [20, с.144]. 
«Словарь русского языка» С. І. Ожегова термін «лицо» використовує у зна-
ченні «людина як член суспільства» [21, с.269], а термін «личность» трактуєть-
ся у вигляді словосполучення – «людина як носій будь-яких властивостей» 
[21, с.264]. 

Слід погодитися з думкою, що є в юридичній літературі про те, що пер-
ший з цих термінів, є надто загальним, а другий – не конкретний стосовно 
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кримінального права [13, с.75]. Щоб оптимізувати їх з’ясування потрібно звер-
нутися до юридичного та філософського словників. Так, Великий юридичний 
словник російський термін «личность» трактує наступним чином: «…людина 
як активний суб’єкт суспільних відносин. Об’єднує у собі категорії громадяни-
на, іноземця, апатрида» [22, с.84]. Натомість філософський словник пояснює 
термін «личность» як «…людину в якості соціального індивіда члена суспіль-
ства, який розуміється в якості біосоціальної істоти, сутність якої складає 
сукупність суспільних відносин» [23, с.40]. 

Нам уявляється, що порівняльно-правовий аналіз зазначених вище тер-
мінів, який має місце в публікаціях, має раціональне зерно і показує, що зміст 
значення російського терміна «личность», який використовується в кримі-
нальному праві, неоднозначний змісту українського терміна «особа»; відрізня-
ється від останнього більшою конкретизацією та змістом [13, с.76]. Слід також 
погодитися з тим, що кримінально-правове поняття «особа» в українській мові 
уособлює в собі ті категорії, які в російській мові визначаються термінами 
«лицо» та «личность» для визначення об’єкти  кримінально-правового захисту 
(при цьому «особа» в значені російського терміна «лицо» більшою мірою 
визначає людину як представника виду homo sapiens, генетично пов’язаного з 
іншими формами життя. У значенні російського терміна «личность» поняття 
«особа» визначає людину як соціальний індивід, індивід як член суспільства, 
сутність якого полягає в сукупності суспільних відносин) [13, с.76]. 

У деяких публікаціях існує думка, що наукове розуміння особи перед-
бачає дослідження двох взаємопов’язаних підструктур, що стосуються особи: 
соціальної та біологічної [24, c.15]. 

Слід погодитися з думкою, що проблема визначення поняття «особа» в 
значенні об’єкта кримінально-правового захисту ускладнюється тим, що КК 
України, для формулювання кримінально-правових норм, які передбачають 
заподіяння шкоди життю та здоров’ю людини, застосовує ще й інші терміни 
ніж «особа», зокрема, людина (статті 113, 166), близькі родичі (статті 189, 345) 
тощо [13, с.76-77].

Певною мірою можна погодитися, що людина є продуктом суспільних 
відносин та, що її слід розглядати у таких аспектах – біологічному, психологіч-
ному і соціальному [13, с.77]. Проте слід зазначити, що не було б суспільних 
відносин без людини. Слід погодитися з думкою, що дефініції «особа» і «люди-
на» не тотожні [13, с.78]. По-перше, особою може бути як фізична особа 
(людина) так і юридична особа; по-друге, що при відмежуванні цих понять має 
йтися не про професійні, посадові ознаки, а про природні критерії (новонаро-
джені, неосудні тощо). Проте це ще не вирішує проблему безпосереднього 
об’єкта злочину передбаченого ст.136 КК України. Отже, позиція авторів пер-
шої точки зору, що безпосереднім об’єктом цього злочину є життя і здоров’я 
особи суперечить концепції об’єкта злочину як суспільних відносин, що охоро-
няються ст.136 КК України. Важливо акцентувати увагу на тому, що безпосе-
реднім об’єктом цього злочину не може бути здоров’я особи, оскільки здоров’я 
особи це – стан людського організму, при якому нормально функціонують усі 
органи та тканини. Крім того, ця позиція є відходом від концепції об’єкта зло-
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чину як суспільних відносин (друга точка зору). З таких же зауважень слід 
підходити й до третьої точки зору на безпосередній об’єкт, в якій ігноруються 
суспільні відносини як можливий безпосередній об’єкт злочину, передбачений 
ст.136 КК України. 

Блище за всіх до безпосереднього об’єкта цього злочину підійшов 
П.П. Андрушко (автор третьої точки зору). Проте і він відійшов від концепції 
суспільних відносин, а саме, під таким він розуміє такі соціальні цінності як 
життя і здоров’я людини, а порядок взаємовідносин між суб’єктами розглядає 
як вид соціальних зв’язків між суб’єктами  [17, c.228]. 

Зазначені підходи свідчать про відхід авторів від концепції об’єкта цього 
злочину як суспільних відносин. Крім, того О.М. Омельчук, О.В. Хуторянський, 
М.І. Хавронюк, В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський, 
І.В. Діордіцина, автори Науково-практичного коментаря до Кримінального 
кодексу України (під ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренко), Н.В. Александров, 
П.П. Андрушко ще недостатньо вникли в суть норм, передбачених ст.136 КК 
України, та їх призначення.

Слід звернути увагу на те, що викладене ще не дає можливості на під-
ставі аналізу, що нами зроблений, дати вичерпну відповідь відносно безпосе-
реднього об’єкта злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небез-
печному для життя стані. Цей факт спрямовує нас на необхідність ще проана-
лізувати структурні елементи цих суспільних відносин. У контексті зазначено-
го, загальновизнаним є той факт, що винний при вчинені цього злочину 
впливає на предмет відносин і своїми діями порушує, або намагається поруши-
ти суспільні відносини, які поставлені під охорону кримінального закону, 
тобто завдає цим відносинам істотної шкоди. 

На виконання запропонованого нами підходу, сприймемо за основу 
структуру суспільних відносин, що має місце в літературі з кримінального 
права, яку підтримує більшість вчених: 1) це – суб’єкти (носії) відносин; 
2) це – предмет, з приводу якого існують відносини (тобто це те, з приводу 
чого існують відносини); 3) це – соціальний зв’язок (суспільно значуща діяль-
ність, як зміст відносин) [17, с.35-48]. Маючи такі, і вищезазначені, теоретичні 
положення, продовжимо дослідження безпосереднього об’єкта злочину, перед-
баченого ст.136 КК України. 

Проведене нами дослідження свідчить, що в юридичній літературі, зви-
чайно, відсутня якась позиція відносно того, хто може бути суб’єктом відносин 
у площині кримінально-правової охорони досліджуваних відносин, а точніше, 
цьому питанню увага взагалі не приділялась. Зазначене дає нам можливість 
стверджувати про те, що суб’єкти відносин як структурний елемент об’єкта 
цього злочину (ст.136 КК) зовсім не підлягали дослідженню. А він, на наш 
погляд, істотно впливає на з’ясування питання, що слід визнавати безпосеред-
нім об’єктом злочину ненадання  допомоги особі, яка перебуває в небезпечно-
му для життя стані. Вивчення кримінальних справ цієї категорії 42 криміналь-
них справ (кримінальних проваджень) порушених (розпочатих) за ст.136 КК 
України, у період 2001-2015 рр. були окремі фізичні особи в тому числі і служ-
бові особи, а також юридичні особи (відповідно 70%, 10%, 20% з досліджува-
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них проваджень), які є, згідно чинного законодавства України, учасниками 
цих відносин, зв’язані з умовами, які забезпечують охорону життя та здоров’я 
людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можли-
вості вжити заходів до самозбереження. Тобто суб’єктами або учасниками 
таких суспільних відносин, що забезпечують умови з охорони, регламентова-
ної законами та іншими нормативно-правовими актами України життя та 
здоров’я людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена 
можливості вжиття заходів до самозбереження, можуть бути фізичні, в тому 
числі і службові особи, а також юридичні особи. 

Для досягнення мети забезпечення умов з охорони регламентованої 
законами та іншими нормативно-правовими актами України життя та здоров’я 
людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можли-
вості вжити заходів до самозбереження необхідною задачею є не тільки вияв-
лення осіб, які вчинили цей злочин, притягнення їх до кримінальної відпові-
дальності, а й захисту позитивних відносин де життя та здоров’я є найвищою 
соціальною цінністю. Дослідження суб’єктів указаних суспільних відносин, а 
також їх соціальних функцій у цих відносинах дасть злочину, визначити на 
науковій основі ті суспільні відносини, які виступають об’єктом злочину; 
передбаченого ст.136 КК України. 

Нам уявляється, що цю властивість суб’єктів у суспільних відносинах 
використовує інколи законодавець, як для визначення лише дії кримінального 
закону, так і для вказівки на ті суспільні відносини, що є об’єктом відповідного 
злочину (скажімо ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному 
для життя стані). Як свідчить аналіз ст.136 КК України, що законодавець цей 
підхід до злочину передбаченого цією статтею, застосував частково, чим не 
ускладнив наше завдання у дослідженні зазначеної проблеми, а також у засто-
суванні цієї статті в практиці діяльності правоохоронних органів та суду. 
Провідним вивчення кримінальних справ цієї категорії, ми встановили, що у 
всіх випадках (100% справ) одним із суб’єктів усіх відносин обов’язково була 
фізична особа (людина). 

З метою встановлення другої сторони суб’єктного складу відносин, що 
аналізуються, ми звернулися до законодавчих та підзаконних актів, а також 
слідчої та судової практики. Так, аналіз законодавчих та підзаконних актів, що 
стосуються відносин, що забезпечують умови з охорони регламентованих 
законами та іншими нормативно-правовими актами життя та здоров’я люди-
ни, яка перебуває в небезпечному для життя та здоров’я стані і позбавлена 
можливості вжиття заходів до самозбереження свідчить, що іншою стороною 
суб’єктного складу таких відносин, які є елементом об’єкта злочину, передба-
ченого ст.136 КК України, виступали фізичні (службові) особи, а також юри-
дичні особи, відповідно до чинного законодавства та судової практики [25; 26; 
27; 28]. Це означає, що другою стороною суб’єктного складу цих відносин 
можуть бути належні установи чи особи, зокрема це установи, підприємства та 
організації, а також їх представники (службові особи та інший персонал, 
наприклад, працівники пожежної частини, міліція, служба рятування на воді, 
швидка медична допомога, аварійні служби, органи місцевої влади, гірничо-
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рятувальної служби, підрозділи залізниці, органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, територіальні громади, трудові колективи тощо). 

Аналіз соціальної функції суб’єкта відносин, тобто його прав та обов’язків 
(статусу), іншими словами соціального взаємозв’язку у суспільних відноси-
нах, має, на нашу думку, певну цінність, оскільки з’ясування суб’єктного скла-
ду відносин та їх соціального взаємозв’язку сприяє визначенню змісту самих 
відносин, дає можливість оцінити їх характер, обсяг цих відносин і межі дії 
закону (ст.136 КК України). Отже, робити повним перелік суб’єктів суспіль-
них відносин (безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст.136 КК 
України) немає необхідності. Важливо, на наше переконання, лише зрозуміти, 
що вони можуть мати різноманітні варіанти, які так чи інакше можуть вплива-
ти на зміст цих відносин та межі кримінальної відповідальності за цей злочин. 
Про це переконливо свідчить і судова практика. Так, суди правильно кваліфі-
кували діяння лише тоді, коли встановлювали суб’єктів відносин, їх соціаль-
ний статус та роль у досліджуваних суспільних відносинах. 

Отже, виходячи із предмета дослідження, розглянемо такий структур-
ний елемент відносин як соціальний взаємозв’язок у суспільних відносинах, 
які забезпечують умови з охорони життя та здоров’я людини, яка перебуває у 
небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжиття заходів до 
самозбереження. Цей структурний елемент безпосередньо об’єкта злочину, 
передбаченого ст.136 КК України не отримав дослідження в джерелах з кримі-
нального права. Такий структурний елемент суспільних відносин, що нами 
досліджується, а саме, соціальний взаємозв’язок, в юридичній літературі сто-
совно інших злочинів справедливо розглядається як засіб самих відносин [29, 
с.5; 30, с.4]. Цей зв’язок, як свідчить дослідження, може виявитися як на рівні 
індивідуальної взаємодії суб’єктів, так і у взаємодії людських спільнот, а також 
і індивідуумів із відповідними спільнотами, як елементами соціуму. Зовні цей 
соціальний зв’язок проявляється, як показує вивчення нами кримінальних 
справ і нормативної бази, що стосується відносин, що нами аналізуються, а 
також опитування працівників правоохоронних органів та суду в таких фор-
мах діяльності, як забезпечення умов з охорони життя та здоров’я людини, яка 
перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити 
заходів до самозбереження. 

З метою з’ясування соціального взаємозв’язку, як елемента (складової) 
об’єкта злочину звернемося до прав та обов’язків суб’єктів відносин досліджу-
ваного злочину. Так, один із суб’єктів цих відносин зобов’язаний надати допо-
могу особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані при можливості 
надати таку допомогу або повідомити про такий стан особи належним устано-
вам чи особам (загальний обов’язок будь-якої особи надання допомоги тому, 
хто потребує, за умови, що існувала можливість надання такої допомоги). Крім 
того, у такої особи є право надати таку допомогу при можливості надати таку 
допомогу особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (наприклад, 
особа може спромогтися надавати допомогу по спасінню утопаючому, навіть 
тоді, коли не вміє плавати). Ці обов’язки більш детально будуть розкриті при 
з’ясуванні суб’єкта злочину та об’єктивної сторони. У контексті ст.136 КК 
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України слід зазначити, що суб’єкт повідомлення про те, що особа перебуває в 
небезпечному для життя стані має також характеризуватися й ознаками 
суб’єкта цього злочину. Стосовно другої сторони (суб’єктів) цих суб’єктних 
відносин, коли виник небезпечний для життя стан, то такі суб’єкти мають 
обов’язок діяти на попередження настання суспільно небезпечних наслідків, 
передбачених ч.1 та ч.3 ст.136 КК України, а також на попередження можли-
вості настання небезпечних наслідків стосовно малолітньої особи (ч.2 ст.136 
КК України). Слід звернути увагу на те, що іншою стороною суб’єктних  від-
носин можуть бути належні особи та належні установи, до компетенції яких 
належить вжиття заходів з урятування людей, надання невідкладної допомоги, 
забезпечення безпеки життєдіяльності, забезпечення інформування компе-
тентних органів, підрозділів та масових подій щодо надзвичайних ситуацій та 
інших подій, які становлять загрозу для життя та здоров’я людей. Більш 
детально про другу сторону суб’єктного складу з метою унеможливлення 
повторів проблем звернемося при розгляді об’єктивної сторони. Зазначимо, 
що в основному це суб’єкти, до яких звертаються про те, що особа перебуває у 
небезпечному для життя стані.

Важливо звернути увагу на те, що забезпечення регламентації належно-
го надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при 
можливості надати таку допомогу або повідомлення про такий стан особи 
належним установам чи особам має бути охоплено: 1) законодавством; 
2) інструктивними заходами; 3) роботою організаційного характеру; 4) безпе-
ковими заходами; 5) експертними заходами. 

Нас цікавить, як це слідує із нашого дослідження, соціальний зв’язок, 
важливою ознакою якого є обов’язок певної поведінки суб’єктів суспільних 
відносин, які забезпечують умови з охорони життя та здоров’я людини, яка 
перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити 
заходів до самозбереження, тобто їх взаємодії. 

Таким чином, для визначення безпосереднього об’єкта злочину ненадан-
ня допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані мають вра-
ховуватися лише суспільні відносини, що відповідають інтересам всього сус-
пільства, а не інтересам окремої особи на її розсуд чи певні вподобання. 
Такими можуть бути лише позитивні відносини, що поставлені під охорону 
кримінального закону, в нашому випадку суспільні відносини, що забезпечу-
ють умови з охорони життя та здоров’я людини, яка перебуває в небезпечному 
для життя стані і позбавлена можливості вжиття заходів до самозбереження. 

Дотримуючись концепцій, що предмет злочину і предмет суспільних 
відносин у складі злочину не одне і те ж, а тому для злочину, передбаченого 
ст.136 КК України, предметом відносин є умови, що забезпечують охорону 
життя та здоров’я людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані і 
позбавлена можливості вжиття заходів до самозбереження. У цьому контексті 
справедливим є твердження, що предметом суспільних відносин є усе те, з 
приводу чого і у зв’язку з чим існують суспільні відносини, які нами аналізу-
ються [31, c.7]. 
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Слід звернути ще раз увагу на те, що кримінально-правовою доктриною, 
як правило, визнається те, що об’єктом злочину є суспільні відносини, на які 
посягає те чи інше суспільно небезпечне діяння [32, с.96]. В такому сенсі об’єкт 
є істотним, обов’язковим елементом складу злочину, передбаченого ст.136 КК 
України і значною мірою визначає небезпеку протиправної поведінки особи, 
вказує на її соціальну суть — суспільну небезпеку. Дотримуючись у нашому 
дослідженні концепції трьохчленної структури суспільних відносин, яку 
запропонував О.В. Дроздов: 1) носії (суб’єкти відносин); 2) предмет, з приводу 
якого існують відносини; 3) суспільно-значуща діяльність (соціальний зв’язок 
як зміст відносин) [33, с.22-69], ми переконані, що такий підхід є науковим і 
має бути використаний у нашому дослідженні. 

Крім того, необхідно зазначити, що певною мірою проблема об’єкта 
вирішена на законодавчому рівні і в КК деяких зарубіжних держав [34, 
с. 1-226; 35, с. 1-366; 36, с. 1-375; 37, 1-313; 38, с. 1-298].

Висновки. Дослідивши структуру суспільних відносин, існуючи точки 
зору, можна запропонувати формулювання безпосереднього об’єкта злочину, 
передбаченого ст.136 КК України. Цим безпосереднім об’єктом цього злочину 
виступають суспільні відносини, які забезпечують умови (стосунки) з охорони 
життя та здоров’я людини, яка перебуває в небезпечному для життя стані і 
позбавлена можливості вжиття заходів до самозбереження. 
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Зубець Ю.Г. Безпосередній об’єкт злочину ненадання допомоги особі, яка 
перебуває в небезпечному для життя стані

У статті з’ясовується загальнотеоретичні положення стосовно безпосеред-
нього об’єкта злочину, аналізуються дискусійні положення, які стосуються безпосе-
реднього об’єкта злочину. Автор досліджує окремі судження щодо безпосереднього 
об’єкта злочину, передбаченого ст.136 КК України, досліджує структуру цього 
об’єкта злочину та пропонує визначення безпосереднього об’єкта злочину, що підда-
ний аналізу.

Ключові слова: безпосередній об’єкт; об’єкт злочину; ненадання допомоги 
особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 10(52)/2015

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО132

Зубец Ю.Г. Непосредственный объект преступления неоказание помощи 
лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии

В статье выясняются общетеоретические положения относительно непо-
средственного объекта преступления, анализируются дискуссионные положения, 
касающиеся непосредственного объекта преступления. Автор исследует отдельные 
суждения, касающиеся непосредственного объекта преступления, предусмотренного 
ст.136 УК Украины, исследует структуру этого объекта преступления и предлагает 
определение анализируемого непосредственного объекта преступления.

Ключевые слова: непосредственный объект; объект преступления; неоказа-
ние помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Zubets Y. The immediate object of the crime failure to assist a person in a life-
threatening condition

In the article it turns general theoretical position relative to the direct object of crime, 
analyzes the controversial provisions relating directly to the object of the crime. The author 
examines the individual judgments directly object crime under Article 136 of the Criminal 
Code, investigates the structure of the object of the crime and offers a definition of direct 
object of crime, subjected to analysis.

Keywords: object, direct object of crime, failure to assist a person in a life-
threatening condition.

Стаття надійшла до редакції 10.07.2015.
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SEPARATION OF CRIME INTERFERENCE 
IN A DEFENSE ATTORNEY OR A PERSON RELATED 

TO CRIMES UNDER ACT. 398 AND 399 
OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

А.О. Мороз 
здобувач кафедри кримінального права та процесу
ВНЗ «Національна академія управління»

ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ВТРУЧАННЯ 
В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА 

ОСОБИ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ.СТ. 398 ТА 399 КК УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Питання, що стосуються злочину втручання в 
діяльність захисника чи представника особи від суміжних злочинів мають 
важливе теоретичне та практичне значення і потребує свого подальшого дослі-
дження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблеми від-
межування злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи 
від суміжних злочинів, присвятили праці на фрагментарному рівні 
В.Т. Маляренко, М.І. Панов, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін, В.О. Навроцький, 
В.С. Фельблюм, Є.В.Фесенко та ін. Проте ця проблема не знайшла до цього 
часу належного дослідження.

Метою статті є дослідження проблеми відмежування злочину втручан-
ня в діяльність захисника чи представника особи від суміжних злочинів, 
передбачених статтями 398 та 399 КК України.

Основні результати дослідження. З метою дослідження злочину перед-
баченого ст.397 КК України, з’ясування його ознак і правильної кваліфікації 
необхідно провести чітке його відмежування від суміжних злочинів, передба-
чених статтями 398 та 399 КК України.

Для цього необхідно з’ясувати, що слід розуміти під суміжними злочи-
нами. На нашу думку, слід погодитись з В.М. Кудрявцевим про те, що залежно 
від кількості відмежувальних ознак між складами злочинів виділяється три 
основних варіанти схожості складів злочинів: 1) які не мають між собою жод-
ної спільної ознаки (крім осудності і віку суб’єкта); 2) котрі мають невелику 
кількість спільних ознак; 3) які мають всі спільні ознаки крім однієї [1, с.127]. 
Найскладнішим є розмежування третьої групи, саме такі склади злочинів 
можна вважати суміжними. При цьому суміжність злочинів необхідно відріз-
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няти від конкуренції норм. Відмінність між цими категоріями полягає в тому, 
що суміжні склади відмежовуються між собою за однією чи декількома озна-
ками, тобто один із суміжних складів злочинів має ознаку, якої немає в іншому 
складі, але при цьому інший склад має ознаку (або ознаки), відсутню в першо-
му складі злочину, а при конкуренції норм лише один склад злочину має озна-
ку, яка відсутня в іншому діянні [1, с.215]. Ця позиція підтримується й іншими 
фахівцями [2, с.102; 3, с.86].

Враховуючи таке доктринальне розуміння суміжних злочинів, вважає-
мо за можливе розглядати суміжні злочини з діянням втручання в діяльність 
захисника чи представника особи. У зв’язку з цим слід зазначити, що кожен 
злочин має ряд загальних ознак з іншими злочинами, тому труднощі, що вини-
кають при кваліфікації, і пояснюються цією обставиною. Для того, щоб пра-
вильно встановити той чи інший злочин, передбачений певною статтею КК 
України, необхідно вміти чітко відмежувати його від суміжних злочинів, а 
саме, встановлюючи властиві втручанню в діяльність захисника чи представ-
ника особи ознаки, слід виключити ті з них, які йому непритаманні, постійно 
поглиблюючи аналіз цієї правової норми на основі дослідження фактичних 
обставин вчиненого. Лише такий підхід даватиме можливість відмежувати 
злочин, передбачений ст. 397 Кримінального кодексу України, від суміжних. 
На нашу думку, досить чітко цю думку висловив В.М. Кудрявцев: «По суті 
справи весь процес кваліфікації обставин полягає у послідовному відмежуван-
ні кожної ознаки вчиненого діяння від ознак інших, суміжних злочинів. 
Можна сказати, що розмежування злочинів – зворотний бік кваліфікації» [1, 
с.146].

Відповідь на запитання, за якими саме ознаками слід відрізняти злочин 
втручання в діяльність захисника чи представника особи від суміжних злочи-
нів передбачених статтями 398 та 399 КК України, на наш погляд, має не тіль-
ки теоретичне, а й важливе практичне значення. Найбільш прийнятим є послі-
довне їх розмежування за окремими елементами об’єкта й об’єктивної сторони, 
суб’єкта й суб’єктивної сторони, та за ознаками кожного з цих елементів. 
Виходячи з викладених вище методологічних вимог проведемо відмежування 
злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст.397 КК) 
від злочинів передбачених статтями 398 та 399 КК України.

Розмежування за об’єктом цих злочинів. Різницю у порівнюваних зло-
чинах слід проводити, насамперед, за основним об’єктом посягання, якщо при 
злочинному втручанні в діяльність захисника чи представника особи ним є 
суспільні відносини, що забезпечують умови з охорони регламентованої зако-
нами та іншими нормативно-правовими актами правомірної діяльності захис-
ника чи представника особи, пов’язаної з наданням правової допомоги або 
встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці від вчи-
нення цьому у будь-якій формі перешкод [4, с. 57], то при погрозі або насиль-
стві щодо захисника чи представника особи основним безпосереднім об’єктом 
є суспільні відносини, що забезпечують умови з охорони регламентованої 
законами та іншими нормативно-правовими актами правомірної діяльності 
захисника чи представника особи, пов’язаної з наданням правової допомоги 
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від погроз їм, а також їх близьким родичам вбивством, насильством або зни-
щенням чи пошкодженням майна, або умисного заподіяння їм легких або 
середньої тяжкості, або тяжких тілесних ушкоджень. Натомість у злочині 
умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи 
(ст.399 КК) основним безпосереднім об’єктом є суспільні відносини, що забез-
печують умови з охорони регламентованої законами та іншими нормативно-
правовими актами правомірної діяльності захисника чи представника особи, 
пов’язаної з наданням правової допомоги від умисного знищення або пошко-
дження майна захисника чи представника особи або близьких родичів (в тому 
числі шляхом підпалу, вибуху або іншим загально небезпечним способом, або 
якщо такі дії заподіяли шкоду в особливо великих розмірах) або від дій, що 
спричиняють загибель людей, завдання їм тяжких тілесних ушкоджень чи 
настання інших тяжких наслідків.

Аналіз основних безпосередніх об’єктів цих злочинів дає знайти їх від-
мінність. Ця відмінність стосується предмета відносин. Так предметом відно-
син для злочину, передбаченого ст.397 КК, є умови з охорони регламентованої 
законом та іншими нормативно-правовими актами правомірної діяльності 
захисника чи представника особи, пов’язаної з наданням правової допомоги 
або встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці від 
вчинення в цьому будь-яких перешкод. Натомість предметом відносин для 
злочину, передбаченого ст.398 КК є умови з охорони регламентованої закона-
ми та іншими нормативно-правовими актами правомірної діяльності захисни-
ка чи представника особи, пов’язаної з наданням правомірної допомоги в 
погроз їм, а також їх близьким родичам вбивством, насильством або знищен-
ням чи пошкодженням їх майна або умисного заподіяння їм легких або серед-
ньої тяжкості, або тяжких тілесних ушкоджень. Що ж стосується предмета 
відносин у злочині, передбаченого ст.399 КК, то такими є умови з охорони 
регламентованої законами та іншими нормативно-правовими актами право-
мірної діяльності захисника чи представника особи, пов’язаної з наданням 
правової допомоги від умисного знищення або пошкодження майна захисника 
чи представника особи або їх близьких родичів (в тому числі шляхом підпалу, 
вибуху або іншим загально небезпечним способом, або якщо такі дії заподіяли 
шкоду в особливо великих розмірах) або від дій, що спричиняють загибель 
людей, завдання їм тяжких тілесних ушкоджень чи настання інших тяжких 
наслідків.

Стосовно додаткових безпосередніх об’єктів цих злочинів, то тут відмін-
ностей немає – ними є суспільні відносини, що забезпечують умови з охорони 
конституційних прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, прав 
і законних інтересів юридичних осіб [4, с.59].

Розмежування злочинів за предметом. Злочини, передбачені стаття-
ми 397, 398 КК відносяться до так званих «безпредметних» злочинів. Натомість 
злочин, передбачений ст.399 КК відноситься до так званих «предметних» зло-
чинів. Так, предметом злочину, передбаченого ст.399 КК може бути майно 
(рухоме чи нерухоме), що належить за правом приватної власності захиснику 
чи представнику особи або їх близьким родичам [5, с.1145].
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Розмежування злочинів за об’єктивною стороною. Об’єктивна сторона 
злочину елемент, як правило, що найбільш повно відображений у диспозиції 
ст.397 КК України. Тому розмежування злочинів за ознаками цієї сторони на 
перший погляд може видатися не дуже складним. Проте, насправді помилок 
при застосуванні закону тут, як правило, більше всього. Пояснюється це тим, 
що при розмежуванні суміжних злочинів ознаки, що характеризують 
об’єктивну сторону, зустрічаються частіше, ніж інші. Отже, правильне вста-
новлення ознак об’єктивної сторони є важливим з багатьох причин. Воно 
нерідко дає можливість встановити ознаки об’єкта й суб’єкта та суб’єктивної 
сторони злочинного посягання. Таке посягання на деякі конкретні суспільні 
відносини може бути вчинено взагалі обмеженою кількістю способів і лише 
спеціальним суб’єктом та з певною формою вини. Як правило, порушення 
діянням об’єкта, що охороняється, може бути вчинено не будь-якими, а тільки 
певними діями або бездіяльністю, характер яких визначається у першу чергу 
властивостями самого об’єкта [6, с.137]. Правильно встановивши спосіб, засо-
би, джерела та місця дії або час вчинення злочину, ми в ряді випадків можемо 
зробити обґрунтований висновок про об’єкт або хоча б про приблизне коло 
об’єктів злочинного посягання, а інколи  про форму вини [7, с.161].

Визначення ознак об’єктивної сторони злочину втручання в діяльність 
захисника чи представника особи від суміжних злочинів, передбачених стаття-
ми 398 та 399 КК України, необхідно здійснювати шляхом виявлення змісту 
об’єктивної сторони суміжних злочинів. З цією метою ми системно згрупували 
і співставили ознаки об’єктивної сторони, зафіксовані в диспозиції статтями 
397, 398, 399 КК України. Так, для ч.1 ст.397 КК України характерні такі ознаки 
об’єктивної сторони злочину: 1) об’єктивна сторона злочину, передбаченого 
ч.1. ст.397 КК України у формі вчинення в будь-якій формі перешкод до здій-
снення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню 
правової допомоги характеризується дією або бездіяльністю та часом вчинен-
ня злочину; 2) об’єктивна сторона вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.397 
КК України у другій формі прояву цього злочину (порушення встановлених 
законом гарантій діяльності захисника чи представника особи), а також у тре-
тій формі його прояву (порушення встановлених законом гарантій професій-
ної діяльності захисника чи представника особи) характеризується дією чи 
бездіяльністю. 

За ч.1 ст.397 КК цей злочин відноситься до так званих діянь з формаль-
ним складом. Для ч.1 ст.398 КК України об’єктивна сторона злочину полягає у 
вчиненні суспільно небезпечних дій і може проявлятися в погрозі вбивством, 
насильством або знищенням чи пошкодженням майна вказаних потерпілих [8, 
с.911]. За описанням об’єктивної сторони цей злочин за ч.1 ст.398 КК відно-
сяться до так званих діянь з формальним складом. Стосовно ч.1 ст.399 КК 
України цей злочин характеризується: активними діями (знищення або 
пошкодження майна); наслідками завдання шкоди потерпілим; необхідним 
причинним зв’язком і настанням наслідків. Цей злочин ч.1 ст.399 КК відно-
ситься до так званих злочинів з матеріальним складом.
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За ч.2 ст.397 КК України об’єктивна сторона цього злочину характери-
зується як дією так і бездіяльністю стосовно тих же форм, що й ч.1 цієї статті, 
а також – часом вчинення цього злочину, але службовою особою з використан-
ням свого службового становища. Також за цією частиною цей злочин відно-
ситься до злочинів з так званим формальним складом. Натомість за ч.2 ст.398 
КК України об’єктивна сторона цього злочину заподіяння цим особам легкого 
або середньої тяжкості тілесного ушкодження характеризується: як дією так і 
бездіяльністю; наслідками – легкими, середньої тяжкості тілесних ушкоджень; 
необхідним причинним зв’язком між діяннями і наслідками, що настали. Цей 
злочин (за ч.1 ст.398 КК) відноситься до так званих злочинів з «матеріальним 
складом». Натомість об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.2 ст.399 КК 
характеризується: активними діями; способом вчинення цього злочину (шля-
хом підпалу, вибуху або іншим загально небезпечним способом); або ті самі дії 
заподіяли шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того статтями 398 і 399 КК України мають ще й частини треті. Так, 
злочин, передбачений ч.3 ст.398 КК може бути вчинений як дією, так і безді-
яльністю (заподіяння тяжкого тілесного ушкодження). Крім того, за цією 
частиною для об’єктивної сторони цього злочину обов’язковими ознаками 
злочину є наслідки (смерть потерпілого) та необхідний причинний зв’язок між 
діями та наслідками, що настали. Цей злочин за ч.3 ст.398 КК України відно-
ситься до так званих злочинів з «матеріальним складом». У той же час злочин, 
передбачений ч.3 ст.399 КК вчиняється шляхом дії. Об’єктивна сторона цього 
злочину містить такі обов’язкові ознаки як: наслідки (загибель людей, тяжкі 
тілесні ушкодження, інші тяжкі наслідки); необхідний причинний зв’язок між 
діями і наслідками, що настали.

Отже, аналіз об’єктивної сторони злочинів, передбачених статтями 397, 
398 та 399 КК України свідчить, що ці злочини мають істотні відмінності за 
об’єктивною стороною. Так, якщо об’єктивна сторона злочину, передбаченого 
ст.397 КК характеризується такими обов’язковими ознаками, як: 1) дія; 2) без-
діяльність; 3) місце вчинення злочину і злочин відноситься до так званих діянь 
з «формальним складом», то злочин, передбачений ст.398 КК має такі 
обов’язкові ознаки об’єктивної сторони, як: 1) дії (ч.1 ст.398 КК злочин відно-
ситься до так званих злочинів з «формальним складом»). Стосовно ч.2 і 3 
ст.398 КК обов’язковими ознаками об’єктивної сторони цього злочину є: дії, 
бездіяльність, наслідки і необхідний причинний зв’язок між діяннями і наслід-
ками, що настали. Натомість для частин 2 і 3 ст.399 КК обов’язковими озна-
ками об’єктивної сторони є: дії, наслідки і необхідний причинний зв’язок між 
діяннями і наслідками, що зазначені в цих частинах статті.

Розмежування за суб’єктами злочину. Розмежування злочинів залежно 
від їх суб’єктів у більшості випадків не викликає труднощів. Це пояснюється 
тим, що ознаки суб’єкта багатьох злочинів бувають зазначені в законі і тоді 
легко можуть бути встановлені. Для діяння, передбаченого ч.1 ст.397 КК 
України, законодавець не зазначає, хто може бути суб’єктом злочину. Проте 
наше дослідження дозволяє констатувати, що для злочину, передбаченого ч.1 
ст.397 КК (у першій формі його прояву) суб’єктом злочину може бути фізична, 
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осудна, приватна, неслужбова особа (громадянин України, особа без громадян-
ства, громадянин іноземної держави), яка до моменту вчинення злочину дося-
гла 16-річного віку [9, с.65]. Натомість суб’єктом злочину у його другій формі 
може бути як службова особа, яка не використовує своє службове становище 
стосовно захисника чи представника у своїй справі, куди мають залучатись 
такі особи, а порушує такі гарантії, розглядаючи інші справи, де ці особи не 
беруть участі у справі [9, с.71]. Згідно ч.2 ст.397 КК України суб’єктом цього 
злочину може бути лише службова особа, яка при втручанні у правомірну 
діяльність захисника чи представника особи, в тому числі, і порушувала вста-
новлені гарантії їх діяльності та професійної таємниці, використовувала своє 
службове становище [9, с.83 – 84]. Суб’єктом же злочину, передбаченого ч.1 
ст.398 КК України, а також умисного заподіяння потерпілому легких тілесних 
ушкоджень (ч.2 ст.398 КК) може бути фізична осудна особа, яка досягла 
16-річного віку, а суб’єктом заподіяння умисного середньої тяжкості (ч. 2 
ст. 398 КК) і тяжкого тілесного ушкодження (ч.3 ст.398 КК) – фізична осудна 
особа, яка досягла 14-річного віку [5, с.1145]. Натомість суб’єктом злочину, 
передбаченого ч.1 ст. 399 КК, може бути фізична осудна особа, яка досягла 
16-річного віку, а передбаченого частинами 2 і 3 ст.399 КК – фізична осудна 
особа, яка досягла 14-річного віку.

Розмежування злочинів за суб’єктивною стороною. Суб’єктивна сторона 
злочину є відображенням у свідомості суб’єкта об’єктивних ознак вчиненого і 
характеризує ставлення до них суб’єкта [10, с.131]. Вивчення матеріалів досу-
дового слідства і судової практики свідчить про те, що значна кількість поми-
лок при кваліфікації злочинів допускається або через неправильне розуміння 
суб’єктивних ознак цих складів, або з причини неглибокого їх з’ясування. 
Кримінальне право України не віддає пріоритету ні об’єктивним, ні суб’єк тив-
ним ознакам. Якщо переоцінка об’єктивних ознак призводить до об’єктивного 
ставлення в вину, то переоцінка суб’єктивних факторів призвела б до засу-
дження за думки, а не за дії. І те, й інше суперечить вимогам законності, яка 
має своїм основним завданням боротьбу з різними антисуспільними явищами, 
забезпечення непохитності суспільного і державного ладу, тому проголошення 
деякими авторами до так званого пріоритету  суб’єктивного ставлення у вину 
[11, с.140] має хибний, суб’єктивістський підхід до кримінально-правового 
ставлення у вину і не може бути сприйнятий практикою.

Основний критерій розмежування за суб’єктивною стороною – це 
форма вини. Але як визначити, чи передбачає той чи інший склад злочину 
вину умисну або необережну, із чого виходити? Це може бути: а) прямо вказа-
но в законі; б) випливати зі змісту вживаних у ньому термінів; в) із вказівок 
закону на мотив і мету, що характеризують умисні дії; г) походити із системно-
го тлумачення закону [12, с.117]. Аналіз суб’єктивної сторони складів злочину, 
передбачених ст. 397 КК України характеризується виною у формі умислу. 
Умисел для цього злочину може бути лише прямий; мотив і мета цього зло-
чину можливі різноманітні і не впливає на кваліфікацію цього злочину [13, 
с.117]. Діяння винних за ст.398 КК України характеризується прямим умис-
лом (обов’язковою ознакою умислу винного є усвідомлення ним соціального 
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статусу потерпілого), а також зв’язку дій винного з діяльністю потерпілого – 
захисника або представника особи, пов’язаного з наданням правової допомо-
ги – стосовно близьких родичів – їх родинного зв’язку із захисником або пред-
ставником особи [5, с.1145]. Натомість суб’єктивна сторона злочину характе-
ризується прямим умислом (обов’язковою ознакою умислу винного є усвідом-
лення ним: 1) факту належності знищуваного майна захисникові, представни-
кові особи їх близьким родичам; 2) того, що таке знищення або пошкодження 
здійснюється у зв’язку з діяльністю пов’язаною з наданням правової допомо-
ги) [5, с.1146]. Стосовно наслідків, як шкоди в особливо великих розмірах, 
загибель людей, тяжкі тілесні ушкодження чи інші тяжкі наслідки, ставлення 
винної особи характеризується необережною формою вини [5, с.1146].

Крім того, необхідно зазначити, що певною мірою проблема об’єкта 
вирішена на законодавчому рівні і в КК деяких зарубіжних держав [14, с.1-226; 
15, с.1-366; 16, с.1-375; 17, с.1-313; 18, с.1-298].

Висновки. Підводячи підсумки щодо розмежування злочинів, передба-
чених статтями 397, 398 та 399 КК України, необхідно відзначити, що вони 
мають відмінності за такими ознаками злочину: 1) за основним безпосереднім 
об’єктом злочину; 2) злочин передбачений ст.399 КК за предметом злочину; 
3) за ознаками об’єктивної сторони; 4) за ознаками суб’єкта злочину; 5) за 
ознаками суб’єктивної сторони.
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представника особи від суміжних злочинів, передбачених статтями 398 та 399 КК 
України

У статті проводиться відмежування злочину втручання в діяльність захисни-
ка чи представника особи від суміжних злочинів, передбачених статтями 398 та 399 
КК України за об’єктивними і суб’єктивними їх ознаками.

Ключові слова: відмежування, суміжні злочини, об’єктивні та суб’єктивні 
ознаки.

Мороз А.А. Отграничения преступления вмешательства в деятельность 
защитника или представителя лица от смежных преступлений, предусмотренных 
статьями 398 и 399 УК Украины

В статье проводится отграничение преступления вмешательства в деятель-
ность защитника или представителя лица от смежных преступлений, 
предусмотренных статьями 398 и 399 УК Украины по объективным и субъективным 
их признакам. 

Ключевые слова: отграничение, смежные преступления, объективные и 
субъективные признаки.

Moroz A. Separation of crime interference in a defense attorney or a person 
related to crimes under act. 398 and 399 of the Criminal Code of Ukraine

The article delimitation crime of interference in a defense attorney or a person related 
to crimes under art. 398 and art. 399 of the Criminal Code of Ukraine for their objective and 
subjective criteria. 

Keywords: delimitation of adjacent crimes objective and subjective symptoms.
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СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ ПРОВЕДЕННЯ 
ВИБУХОВИХ РОБІТ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ 

ОХОРОНИ РИБНИХ ЗАПАСІВ

Постановка проблеми. Питання, що стосуються суб’єктивної сторони 
злочину, передбаченого ст.250 КК України, мають важливе теоретичне та прак-
тичне значення. Тому ця проблема потребує належного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми суб’єктивної сто-
рони злочину, передбаченого ст.250 КК України, певною мірою досліджували 
такі науковці, як: С.Б. Гавриш, В.І. Тютюгін, О.О. Дудоров, В.К. Матвійчук, 
М.І. Хавронюк, І.О. Харь, М.І. Мельник та ін. Проте, ці важливі як в теоретич-
ному, так і в практичному плані, дослідження, не знайшли свого належного 
висвітлення.   

Мета статті полягає у з’ясуванні суб’єктивної сторони злочину прове-
дення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів. 

Основні результати дослідження. Під суб’єктивною стороною злочину 
в науці кримінального права розуміють психічне ставлення особи до вчинено-
го нею суспільно небезпечного діяння і його наслідків, що характеризуються 
конкретною формою вини, мотивом і метою злочину [1, с.115]. Утворюючи 
психологічний зміст суспільно небезпечного діяння ця сторона злочину є його 
внутрішньою (по відношенню до зовнішньої об’єктивної сторони злочину) 
стороною – невід’ємною від суб’єкта [1, с.115]. Проблема суб’єктивної сторони 
злочинів і досліджуваного складу злочину, зокрема, відноситься до числа най-
менш вивчених [2, с.392–396; 3, с.25–30; 4, с.6–73; 5, с.144–148; 6, с.11–15; 7, 
с.438–509]. Це робить її надто актуальною, особливою в сучасний період 
боротьби зі злочинами проти навколишнього природного середовища і зокре-
ма, передбаченого ст.250 КК України. Невирішеність багатьох питань, що сто-
сується суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст.250 КК, вима-
гає розгляду деяких загальних питань цієї проблеми, без яких подальше дослі-
дження може мати певні труднощі та дискусійні моменти. Проте, це буде упу-
щенням, до того часу, поки людина через призму свідомості (психологічну 
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ознаку) не зрозуміє, що своєю негативною діяльністю людина найбільш 
загрожує відносинам, що забезпечують умови (стосунки) з охорони регламен-
тованої законами та іншими нормативно-правовими актами рибних запасів та 
диких водних тварин. Оскільки поведінка людини, в тому числі й злочинна, 
являє собою органічну єдність зовнішньої (фізичної) і внутрішньої (психоло-
гічної) сторін, тому злочин характеризується з допомогою ознак, що відно-
сяться не тільки до зовнішньої, але й до внутрішньої сторони діяння. Кожна з 
цих ознак, в тому числі і ознаки суб’єктивної сторони, повинна бути вичерпно 
досліджена у випадку застосування кримінально-правової норми (ст.250 КК), 
щоб, юридична характеристика указаної кримінально-правової норми повніс-
тю співпала з законодавчим її описанням.

Зазначена вище вимога набуває особливої важливості для застосування 
ст.250 КК, оскільки найменший відступ від принципу законності в зазначено-
му питанні може потягти за собою тяжкі наслідки. Між тим в практичній 
діяльності ще зустрічаються непоодинокі випадки засудження за діяння без 
вини, а також призначення покарання, що не відповідає ступеню вини особи. 
Ці помилки досудового слідства і суду можуть мати різні чинники: 1) більш 
складний процес установлення і доказування ознак суб’єктивної сторони ніж 
об’єктивної; 2) відсутність, у переважній більшості, повного законодавчого 
описання юридичної характеристики конкретного діяння (зокрема, в ст.250 
КК); 3) недооцінка значення суб’єктивних ознак і їх поверхневе дослідження; 
4) вільне тлумачення таких інститутів кримінального права: суб’єктивна сто-
рона, вина, мотив і мета (які не співпадають з їх законодавчим описанням) 
тощо.

Не претендуючи на остаточне вирішення проблем суб’єктивної сторони, 
як кримінально-правового інституту і маючи на увазі обмеження за обсягом 
роботи, ми зосередимося лише на вивченні тільки тих із них, що безпосередньо 
зв’язані з висновками по темі вказаного дослідження. В юридичній літературі 
суб’єктивна сторона злочину і, зокрема, передбаченого ст.250 КК, визначаєть-
ся як психічне ставлення особи до вчиненого нею діяння із певною формою 
вини, мотивом і метою [8,  с.115]. Таким чином, як вірно указують В.К. Матвійчук 
і С.А. Тарарухін, однією і тією ж формулою психічного ставлення позначаєть-
ся і частина, і ціле – суб’єктивна сторона й вина [9, с.5]. Це, на нашу думку, 
приводить до стирання межі між ними та іншими далекоглядними цілями, а 
також зв’язано з питанням про зміст суб’єктивної сторони злочину, точніше – 
про її співвідношення з виною.

Іноді, щодо суб’єктивної сторони, вказується дещо інакше, що це є пси-
хічне ставлення особи до вчиненого ним суспільно небезпечного діяння та до 
його наслідків, яке характеризується виною, мотивом і метою злочину [10, 
с.161]. Проте і таке визначення не повністю обґрунтоване, оскільки психічне 
ставлення суб’єкта являє собою вину у формі умислу і необережності, а вся 
суб’єктивна сторона включає в себе не лише названі, а й інші компоненти, 
зокрема, емоції, що проявляються в злочинній поведінці.

Враховуючи те, що зазначені вище питання залежать від вирішення 
питання про співвідношення суб’єктивної сторони і вини, то коротко розгля-
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немо ці загальнотеоретичні питання з врахуванням обмеженого обсягу цієї 
роботи. З цієї проблеми питання висловлені три основні судження: 
1) П.С. Дагель вважає, що вина представляє собою внутрішню, суб’єктивну 
сторону злочину, психічне відношення суб’єкта до свого суспільно небезпечно-
го діяння і його наслідків, виражене в злочині [11, с.78]. Іншими словами цей 
вчений ототожнював суб’єктивну сторону і вину, наголошуючи на тому, що 
інтелектуально-вольова діяльність людини нерозривно зв’язана з мотивацією 
і емоційною діяльністю [12, с.41]. Обґрунтовуючи свою думку він зазначав, що 
точка зору, яка обґрунтовує тезис про те, що суб’єктивна сторона не вичерпу-
ється виною, а включає в себе поряд з виною мотив і мету злочину, заснована 
на змішанні суб’єктивної сторони злочину (вини) і ознак складу злочину, що 
характеризують цю суб’єктивну сторону (умисел, необережність, мотив, мету, 
афект, завідомість тощо), а також на змішанні понять змісту і форми вини [13, 
с.123]. В оцінці такої позиції слід погодитися з думкою А.І. Рарога: 1) що ця 
позиція не переконлива в теоретичному відношенні і несприятлива – в прак-
тичному; 2) що ототожнення вини і суб’єктивної сторони не відповідає законо-
давчій характеристиці вини (закон розглядає вину як родове поняття умислу і 
необережності і інші психологічні моменти до поняття вини не виключає). 
Законодавець до змісту вини (умислу і необережності) відносить лише свідо-
мість і волю; 3) у трактуванні П.С. Дагеля вина не конкретизована з позиції 
юридичної характеристики і включення до вини мотиву, мети, емоцій, завідо-
мості та інших психологічних ознак, коло яких точно не визначено, позбавляє 
ці ознаки самостійності (хоча в законі таке значення їм нерідко надається); 
4) ця концепція страждає логічною непослідовністю, оскільки П.С. Дагель, 
характеризуючи вину, ставив мотив і мету на один рівень з умислом і необе-
режністю, але аналізуючи останні він ставить мотив і мету в один ряд не з 
умислом і необережністю, а вже зі свідомістю і волею (тобто, що це елемент 
самого умислу); 5) вона суперечить положенням філософії, тому що автор 
стверджує, що форма вини визначається лише свідомістю і волею, а інші пси-
хологічні елементи за його ствердженням на форму вини не впливають, хоча і 
входять до змісту вини (що форма вини вужча, ніж її зміст) [4, с.5–8]. Отже, 
ототожнення суб’єктивної сторони і вини є необґрунтованим. Натомість деякі 
автори розглядають вину як поняття більш широке ніж суб’єктивна сторона. 
Так, Ю.А. Демидов стверджує, що вина не може зводитися до якого-небудь 
елементу злочину, чи до умислу і необережності, чи до діяння, взятого з його 
об’єктивної сторони (вона однаково виражається як в об’єктивній, так і в 
суб’єктивній стороні злочину) [14, с.114]. Подібно цьому автору Г.А. Злобін 
стверджує, що вина, яка складає суб’єктивну сторону злочинного діяння одно-
часно виступає як цілісна характеристика злочину в усіх його істотних для 
відповідальності відношеннях і що ці властивості вини роблять її необхідною 
і достатньою підставою кримінальної відповідальності (в рівній мірі проти-
лежним як об’єктивному, так і абстрактно-суб’єктивному інкримінуванню) 
[15, с.23].

Виходячи з вищевикладеного Ю.А. Демидов і Г.А. Злобін помилково 
вважають, що вина є одним із елементів (ознакою) суб’єктивної сторони, а 
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натомість, що вона включає в себе як об’єктивну, так і суб’єктивну сторону зло-
чинного діяння. З цього приводу слід погодитися з думкою А.І. Рарога, що це 
є не що інше, як відродження концепції «двох вин» Б.С. Утевського, яка не 
була сприйнята наукою і судовою практикою [16, с.9]. Необхідно також пого-
дитися з думкою А.І. Рарога, що такі судження Ю.А. Демидова, Г.А. Злобіна та 
інших мають під собою ґрунт непорозуміння, що в досудовому слідстві та 
судовій практиці термін вина застосовується в двох значеннях: а) в науці кри-
мінального права поняття вини означає наявність в діяннях особи умислу і 
необережності; б) на практиці про вину говорять як про доказанність факту 
вчинення злочину конкретною особою [17, с.15; 18, с.50].

У вітчизняній науці кримінального права переважає думка, що психоло-
гічний зміст суб’єктивної сторони злочину розкривається з допомогою таких 
юридичних ознак, як вина, мотив і мета, що характеризують різні форми пси-
хологічної активності людини. Ці ознаки зв’язані між собою, але є самостійни-
ми психологічними явищами, але не підміняють одна одну і не переходять 
одна в іншу та мають різне значення. Проте, все ж таки слід погодитися з 
В.К. Матвійчуком та С.А. Тарарухіним, що до суб’єктивної сторони злочину 
необхідно віднести і таку психологічну ознаку як емоції, адже вони знайшли 
законодавче закріплення в КК України [9, с.6].

Не вдаючись в подальшу дискусію з приводу визначення суб’єктивної 
сторони та вини, я вважаю, що потрібно взяти все істотне з цих визначень і 
використати в дослідженні суб’єктивної сторони злочину проведення вибухо-
вих робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст.250 КК). У цьому 
аспекті слід зазначити, що ознаки суб’єктивної сторони конкретного складу 
злочину або називаються в диспозиції ст.250 КК, або визначаються характе-
ром злочинного посягання. Вони мають неоднакове призначення, так, вина є 
обов’язковою ознакою досліджуваного складу злочину. Без неї відсутній склад 
злочину, а тому не може бути кримінальної відповідальності (ст.2 КК). Такий 
підхід повністю відповідає нашій кримінально-правовій доктрині, за якою 
кримінальній відповідальності й покаранню повинні підлягати лише винні 
особи. Проте, вина не вичерпує повністю змісту суб’єктивної сторони складу 
злочину. Вина, як відомо, виражається в психічному ставленні особи до вчине-
ного злочину у формі умислу й необережності [8, с.179]. Зміст форми вини 
розкривається в статтях 24 і 25 КК. Наука кримінального права розглядає 
вину особи, яка проявляється в злочині як факт об’єктивної дійсності (тобто 
як об’єктивну істину), яку повинен встановити слідчий, прокурор, суд. При 
цьому теорія кримінального права України відкидає так званий «оціночний» 
критерій розуміння вини, що мав місце в працях незначної кількості прихиль-
ників. Так, вважаючи невдалим визначення поняття вини в традиційному її 
розумінні, Б.С. Утєвський запропонував своє, на його думку, більш вдале 
визначення, включивши в нього оціночний момент [19, с.103]. Його судження 
про вину як оціночну категорію, що виражена в негативному ставленні судді 
щодо поведінки підсудного, взята на озброєння практиками, могла б мати 
негативний вплив на діяльність органів правосуддя.
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Методологічною основою пізнання психіки особи до вчиненого нею 
злочину, зокрема передбаченого ст.250 КК, є критерій її з’ясування через ана-
ліз діяльності особи, яка вчинила злочин [20, с.8]. Ось чому суб’єктивна сторо-
на злочину, на наше переконання, повинна встановлюватись через перелік 
юридично значимих ознак об’єктивної сторони досліджуваного складу злочи-
ну, на основі яких проводиться поділ злочинів із формальними або матеріаль-
ними складами. Вони, зрозуміло, неоднаково відображаються у свідомості 
винного. Тому в кримінально-правовій доктрині приділяється значна увага 
з’ясуванню змісту вини у злочинах із формальним складом, до яких відносить-
ся злочин, передбачений ст.250 КК. Як відомо, із цього питання в науці кримі-
нального права існує дві точки зору. Одні автори стверджують, що у злочинах 
формальним складом вина виражається в психічному відношенню не тільки 
до дій, але й до наслідків [21, с.27; 22, с.6]; інші переконані, що у формальних 
складах, де наслідок не є ознакою об’єктивної сторони таких складів злочину, 
психічне ставлення до нього не впливає на форму вини і кваліфікацію злочи-
нів (тобто в злочинах із формальними складами форма вини визначається 
психічними ставленням тільки до діяння) [20, с.74; 23, с.11–29].

Автор повністю поділяє другу точку зору, тому що вона не ігнорує різни-
цю між матеріальними і формальними складами, що обумовлена їх законодав-
чою конструкцією.

Виходячи з таких загальних передумов цього дослідження, перейдемо 
до розгляду суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.250 КК. У зазна-
ченій статті КК України відсутні будь-які вказівки на суб’єктивні ознаки. 
Разом з тим, структура об’єктивної сторони злочину проведення вибухових 
робіт з порушенням правил охорони рибних запасів, як злочину з формальним 
складом, свідчить, що цей злочин може вчинятися лише умисно. Мотиви 
зазначених умисних дій можуть бути різними: невірно зрозумілі інтереси осіб, 
егоїзм, помста тощо. Однак вони, як відомо, на кваліфікацію вчиненого не 
впливають, а можуть лише бути враховані судом під час призначення певної 
міри покарання, або при звільнені від реального відбування покарання.

З метою глибокого з’ясування проблеми звернемося до існуючих точок 
зору, що є в юридичній літературі стосовно суб’єктивної сторони цього злочи-
ну. Так, В.А. Клименко зазначає, що суб’єктивна сторона цього злочину харак-
теризується виною у формі умислу або необережності (необережність може 
мати місце у випадках, коли особа не знала, наприклад, про наявність у водо-
ймищі, у якому проводились вибухові роботи, диких водних тварин, або у 
зв’язку з невеликим досвідом проведення вибухових робіт неправильно роз-
рахувала силу вибуху чи його направленість тощо) [24, с.567]. М.М. Панько 
стверджує, що суб’єктивна сторона цього злочину вчиняється у формі умислу 
і необережності [25, с.531]. Автори Науково-практичного коментаря до 
Кримінального кодексу України за ред. М.О. Потебенька і В.Г. Гончаренка 
наполягають на тому, що суб’єктивна сторона цього злочину характеризується 
прямим умислом до порушення правил проведення вибухових робіт (у разі 
настання матеріальних збитків у вигляді загибелі риби або диких водних тва-
рин – непрямим умислом або необережністю по відношенню можливих 
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наслідків у вигляді загибелі великої кількості риби або диких водних тварин) 
[26, с.446]. О.О. Дудоров стверджує, що суб’єктивна сторона цього злочину 
характеризується умисною або необережною формою вини [27, с.772]. 
С.Б. Гавриш зазначає, що суб’єктивна сторона цього злочину може характери-
зуватися як в умисній так і в необережній вині (наводить той же приклад нео-
бережної вини, що й В.А. Клименко) [28, с.453]. В.К. Матвійчук доводить, що 
суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 250 КК України, характеризу-
ється лише прямим умислом [29, с.227].

Аналіз зазначених точок зору свідчить, що всі автори (за виключенням  
В.К. Матвійчука) ігнорують той факт, що злочин, передбачений ст.250 КК 
України, відноситься до діянь з формальним складом, а отже характеризують 
суб’єктивну сторону як до злочинів з матеріальним складом, що є неприпус-
тимим.

Автор переконаний, що для того, щоб запропонувати якісь теоретичні 
пояснення і практичні рекомендації правоохоронним органам, судам із 
зазначеної проблеми, необхідно звернутися до дій, які вчинив винний, а саме 
проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів 
або диких водних тварин в рибогосподарських водних об’єктах. Важливо те, 
що особа усвідомлює, що вона вчиняє дії, які порушують правила, встановле-
ні з метою охорони рибних запасів або диких водних тварин (про це свідчить 
і судова практика – 100% справ, а саме, що ці злочини вчинялися лише з 
прямим умислом). Ці висновки також підтверджуються проведеним нами 
опитуванням працівників правоохоронних органів, судів та студентів юри-
дичних факультетів і вузів стосовно злочину проведення вибухових робіт з 
порушенням правил охорони рибних запасів (92% із 600 опитаних вказали: 
на прямий умисел вчинення цих злочинів, 4% — на непрямий умисел та 4% — 
на необережність). Це також підтверджується тим, що в цьому випадку особа 
усвідомлює суспільну небезпечність своїх дій та місця вчинення злочину і 
бажає їх вчинити (оскільки інших складових окрім завідомості своїх дій тут 
немає).

Характер та зміст вини у злочинах з формальним складом не передбачає 
необхідності психічного відношення особи до суспільно небезпечних наслід-
ків, а свідомість і воля людини встановлюється лише стосовно вчиненого нею 
діяння (у нашому випадку дій). Структура злочинів з формальними складами, 
до яких належить і діяння, передбачене ст.250 КК, така, що наслідки в них 
лежать за межами необхідних ознак об’єктивної сторони, а отже і складу зло-
чину [30, с.73]. Ще раз стверджуємо, що об’єктивна сторона злочину, що нами 
досліджується в якості обов’язкової ознаки включає лише суспільно небезпеч-
ні дії та місце вчинення злочину.

Інтелектуальна ознака умислу в даних злочинах включає лише усвідом-
лення особою суспільної небезпечності дій та місця вчинення злочину. 
Ставлення до наслідків у виді заподіяння шкоди охоронюваним відносинам у 
сфері довкілля, що охоплюється усвідомленням та бажанням особи, яка вчи-
няє злочин проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони риб-
них запасів, на кваліфікацію цих злочинів не впливають. Натомість вольова 
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ознака аналізованих злочинів реалізується у бажанні вчинення конкретної дії, 
передбаченої ст.250 КК України. 

Таким чином, злочин проведення вибухових робіт з порушенням правил 
охорони рибних запасів може бути вчиненим тільки з прямим умислом. Це 
зумовлено тим, що злочинний вольовий акт стає можливим лише тоді, коли 
спонукання суб’єкта стають дійсними, шлях і засоби їх задоволення знайдені і 
набувають чітко виражену неправильність у вигляді прагнення до досягнення 
мети, акумулюючи свідомість і волю індивідуума [31, с.114].

Однією з основних ознак, які  характеризують злочин, передбачений 
ст.250 КК є суспільна небезпека. Визначаючи зміст умислу, а точніше, інтелек-
туального критерію вини, треба встановити і фактор усвідомлення особою 
вчиненого нею діяння. Таке усвідомлення повинно включати дві складові: 
по-перше, усвідомлення особою фактичного змісту та характеру події яка 
утворює діяння як акт вольової поведінки людини; і, по-друге, усвідомлення 
особою соціальної корисності або, навпаки, шкідливості її поведінки для охо-
ронюваних законом інтересів суспільства, громади чи окремої людини. 
Послідовність такого усвідомлення, етапи формування думок особи щодо 
своєї поведінки, може бути різною. В одних випадках, особа взагалі не зважає 
на суспільну небезпечність, заборонність, караність свого діяння, зосереджую-
чи свою увагу лише на своїх бажаннях щодо певних дій, передбачених ст.250 
КК. При цьому, якщо людина не усвідомлює фактичного змісту та характеру 
свого діяння, то усвідомлення його суспільної небезпечності також виключа-
ється. У той же час, усвідомлення суспільно небезпечного характеру поведінки 
передбачає розуміння і змісту дій та місця вчинення злочину, що описані в 
ст.250 КК. Аналіз змісту умислу злочинів, що досліджуються, дає нам можли-
вість стверджувати, що суспільно небезпечний характер цих діянь охоплюєть-
ся повним розумінням особи. Підставою для такого твердження є обставина, 
яка закладена у нормах процесуального законодавства. Особа повинна розумі-
ти обов’язки, які вона повинна виконувати у зв’язку із здійсненням криміналь-
ного провадження, цивільного, господарського та адміністративного судочин-
ства. Необхідно звертати увагу на процесуальні права та обов’язки учасників 
певних проваджень, тощо, при з’ясуванні суб’єктивної сторони. 

Таким чином, особа має можливість у повному обсязі оцінити майбутні 
наслідки своєї поведінки, її заборону, а отже й усвідомити, що караність діяння 
означає його підвищену суспільну небезпеку. Це складає на нашу думку пер-
ший етап формування умислу винного – інтелектуальний критерій вини.

На другому етапі особа приймає рішення діяти у заборонений ст.250 КК 
спосіб чи утриматись від нього. При вчиненні злочину проведення вибухових 
робіт з порушенням правил охорони рибних запасів бажання особи буде під-
тверджене незаконними діями особи або осіб, які закріплені доказами. В цьому 
випадку винний усвідомлює, що вчиняє дії, заборонені чинним законодав-
ством, і бажає ці дії вчинити (знаючи, що проводить вибухові роботи з пору-
шенням правил охорони рибних запасів або диких водних тварин). В цьому 
контексті можна стверджувати, що саме від волі винної особи залежить рішу-
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чість у вчиненні злочинних дій у певному місці, не зважаючи на загрозу кримі-
нальної відповідальності. 

На думку певного кола науковців, умисним вважаються також дії особи, 
яка, не усвідомлюючи самої суспільної небезпечності свого діяння, бажає його 
вчинити [32, с.134]. Дане правило може бути застосовано і для аналізованих 
злочинів як діянь із формальним складом, які можуть бути вчинені лише з 
прямим умислом і для наявності складу злочину немає кримінально-право-
вого значення передбачення особою можливості настання суспільно небезпеч-
них наслідків. Здійснюючи проведення вибухових робіт з порушенням правил 
охорони рибних запасів, винний взагалі може не приділяти уваги можливому 
розвитку подій як результату його поведінки, зосереджуючись лише на самому 
змісті своїх вчинків, їх обґрунтованості та важливості в момент заподіяння. 

Нашим опитуванням працівників правоохоронних органів, суддів, сту-
дентів юридичних вузів і факультетів (600 осіб) встановлена суть мети та 
мотиву злочинів, передбачених ст.250 КК. Ця суть і причини проявляються у: 
1) впливі зацікавлених осіб – 52,45%; 2) користі – 25%; 3) інші причини — 
22,55 %. Цікаво, що подібною є градація мотивів вчинення й інших злочинів 
[33, с.92–99].

Враховуючи те, що мотив не входить в зміст психологічного відношення 
особи до вчиненого нею діяння за ст.250 КК, він лежить поза сферою інтелекту 
і волі як ознаки умислу, то вони таким чином складають психологічну основу, 
на якій зароджується вина. Як складові психологічного процесу в зв’язку з 
вчиненням злочину, вони перетворюються (складаються) із незлочинних 
мотивів, які не оцінюються кримінальним правом на відміну від вини. 
Проведений аналіз судової практики щодо мотивів їх вчинення і підтверджує 
умисну форму вини для злочину, передбаченого ст.250 КК. Отже, мотив – це 
завжди психологічна причина вчинку. В цій якості виступають усвідомлені 
спонукання, інтереси тощо.

Важливо звернути увагу на те, що хоча мотиви злочину передбаченого 
ст. 250 КК України не визначені законом, однак в практичній слідчій та судо-
вій діяльності вбачається необхідними на стадії досудового та судового роз-
гляду справи встановити мотив та обґрунтувати їх в обвинувальному вироку. 
Тому правильно, на наш погляд, відзначав Б. С. Вікторов, що «безмотивних 
діянь не існує…» [34, с.15]. Тому у відповідності з п.2 ч.1 ст.91 КПК України у 
кримінальному провадженні підлягають доказуванню винуватість обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета 
вчиненого кримінального правопорушення. Обґрунтуванню вини, чіткому 
з’ясуванню мотивів і мети злочину проведення вибухових робіт з порушенням 
правил охорони рибних запасів слід більше приділяти уваги, ніж це робиться 
на практиці. Як свідчить вивчення нами юридичної літератури та криміналь-
них справ стосовно злочинів, передбачених ст.250 КК України, вихідним 
моментом учинення цього злочину є усвідомлення мотиву, яке супроводжу-
ється постановкою суб’єктом певної мети. Без проникнення у психологічну 
структуру, правова оцінка злочину ускладнюється. У більшості випадків, на 
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думку практикуючих юристів, мотивом виступає бажання допомогти підсуд-
ному уникнути відповідальності. 

Мотиви умисного цього діяння можуть бути різними. Однак вони на 
кваліфікацію вчиненого не випливають, а лише можуть бути враховані судом 
під час призначення певної міри покарання. Під мотивом злочину розуміють 
як обумовлено певними потребами внутрішнє спонукання, яким винний керу-
вався при вчинені злочину.

Мета (перспектива) – джерело спрямованості суб’єкта, його активності. 
Вона, як показує аналіз кримінальних справ цієї категорії, відображає уявну 
модель майбутнього (чого б хотіла досягнути особа в результаті своїх дій). При 
цьому, в кожному конкретному випадку може бути не одна мета дії, але певна 
з них все ж домінує і це логічно, тому що вона має певні порядки домінант. 
Загально визначеним є те, що на відміну від мотиву мета характеризує безпо-
середній злочинний результат, якого прагне винний, вчиняючи злочин. Мета 
та мотив по-різному характеризують вольовий процес, якщо мотив злочину 
відповідає на питання, чим керується особа, яка вчинює злочин, то мета зло-
чину визначає направленість дій, тобто – якого наслідку хоче досягти особа. 
Проте, ні під час досудового слідства, ні під час розгляду кримінальних справ 
в судовому засіданні щодо проведення вибухових робіт з порушенням правил 
охорони рибних запасів (ст.250 КК) мета вчинення злочину не встановлюва-
лася, хоча це є істотним упущенням тому, що мета складає базу, тобто психоло-
гічну основу, на якій зароджується вина і мета існує ще до вчинення злочину, 
до появи вини.

Проведене нами опитування респондентів та аналіз кримінальних про-
ваджень цієї категорії злочинів дозволив виділити декілька основних резуль-
татів як мети своїх діянь, досягнення яких прагне особа, яка проводить про-
ведення вибухові роботи з порушенням правил охорони рибних запасів. Це: 
1) догодити певним особам; 2) отримати певну матеріальну чи іншу винагоро-
ду; 3) інша мета. 

Як свідчать результати нашого дослідження, спектр мети та мотивів цих 
злочинів досить широкий і різнобарвний. Його аналіз та доведення до потен-
ційних суб’єктів (порушників закону) може виконувати превентивну роль, а 
саме запобіганню досліджуваного злочину. Зокрема, не важко бачити, що деякі 
мотиви виконують роль спонукальних сил, які штовхають людину на вчинен-
ня конкретної дії. Мотиви можна розділяти на раціональні (пов’язані з потре-
бою) та емоційні. Мотив зазначеного злочину можна визначити як усвідом-
лення спонукання (потяг) до вчинення діяння, передбаченого ст. 250 КК 
України.

Саме такий підхід і ставлення до цих ознак матиме вагоме значення для 
теорії кримінального права та практики. Зазначене положення має знайти 
відображення у відповідній постанові Пленуму Верховного суду України з 
зазначеної категорії справ (злочинів, проти довкілля) у наступній редакції: 
«Судам з метою усунення недоліків в з’ясуванні форм і видів вини необхідно 
по кожній конкретній справі встановлювати мотив і мету злочину як психоло-
гічну основу, на якій зароджується вина та які впливають на суть вини». 
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Крім того, необхідно зазначити, що певною мірою проблема об’єкта 
вирішена на законодавчому рівні і в КК деяких зарубіжних держав [35, с.1-226; 
36, с.1-366; 37, с.1-375; 38, с.1-313; 39, с.1-298]. 

Висновки. На підставі дослідження можна визначити такі основні поло-
ження: 1) суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.250 КК України 
характеризується виною у формі умислу. Умисел для цього злочину може бути 
лише прямий; 2) мотиви і мета цього злочину можлива різноманітна і не впли-
ває на кваліфікацію злочину проведення вибухових робіт з порушенням пра-
вил охорони рибних запасів, але має значення для виду і міри покарання. 
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Мельниченко В.Л. Суб’єктивна сторона злочину проведення вибухових 
робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

У статті здійснено дослідження суб’єктивної сторони злочину проведення 
вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів. Автор з’ясував загаль-
ні положення стосовно суб’єктивної сторони злочину та ретельно дослідив внутріш-
ню сторону злочину, передбаченого ст. 250 КК України.

Ключові слова: суб’єктивна сторона злочину, вина, мотив, мета злочину, 
дослідження.  

Мельниченко В.Л. Субъективная сторона преступления проведения 
взрывных робот с нарушением правил охраны рыбных запасов

В статье проведено исследование субъективной стороны преступления про-
ведения взрывных робот с нарушением правил охраны рыбных запасов. Автор выяснил 
общие положения о субъективной стороне преступления и тщательно исследовал 
внутреннюю сторону преступления, предусмотренного ст.250 УК Украины.

Ключевые слова: субъективная сторона преступления, вина, мотив, цель пре-
ступления, исследования.
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Melnichenko V.L. Mental element of crime of blasting operations in 
contravention of fishery conservation regulations

The article studies mental element of crime of blasting operations in contravention of 
fishery conservation regulations. The author found the general provisions regarding mental 
element of crime and carefully examined the inside of the offense under Art. 250 of the 
Criminal Code of Ukraine.

Keywords: mental element of crime, blame, motive, goal crime, investigation.
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ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 
СТ.385 КК УКРАЇНИ, ВІД СУМІЖНОГО ЗЛОЧИНУ, 

ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.384 КК УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Питання, що стосуються відмежування злочину, 
передбаченого ст.385 КК України, від суміжних злочинів мають істотне зна-
чення для теорії кримінального права та застосування цієї норми криміналь-
ного законодавства на практиці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою відмежування 
злочину, передбаченого ст.385 КК України, з суміжними злочинами займалися 
такі вчені, як: В.І. Борисов, В.І. Тютюгін, В.В. Сміх, Ю.В. Александров, 
О.О. Дудоров, В.О. Навроцький, М.Й. Коржанський та інші. Проте до цього 
часу зазначені питання не знайшли свого належного вирішення.

Мета статті полягає у з’ясуванні відмежування злочину, передбаченого 
ст.385 КК України, від суміжного злочину, передбаченого ст. 384 КК України.

Основні результати дослідження. З метою дослідження певного складу 
злочину, з’ясування його ознак і правильної кваліфікації необхідно провести 
чітке відмежування такого злочину від суміжних злочинів.

Для цього необхідно з’ясувати, що слід розуміти під суміжними злочи-
нами. На нашу думку, слід погодитися з В.М. Кудрявцевим, що залежно від 
кількості відмежувальних ознак між складами злочинів виділяє три основних 
варіанти схожості складів злочинів: 1) які не мають між собою жодної спільної 
ознаки (крім осудності і віку суб’єкта); 2) котрі мають невелику кількість 
спільних ознак; 3) які мають всі спільні ознаки, крім однієї [1, с.127]. 
Найскладнішим є розмежування третьої групи, саме такі склади злочинів 
можна вважати суміжними. При цьому суміжність злочинів необхідно відріз-
няти від конкуренції норм. Відмінність між цими категоріями полягає в тому, 
що суміжні склади відмежовуються між собою за однією чи декількома озна-
ками, тобто один із суміжних складів злочинів має ознаку, якої немає в іншому 
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складі, але при цьому інший склад має ознаку (або ознаки), відсутню в першо-
му складі злочину, а при конкуренції норм лише один склад злочину має озна-
ку, яка відсутня в іншому діянні [1, с.215]. Ця позиція підтримується й іншими 
фахівцями [2, с.102; 3, с.86].     

Враховуючи таке доктринальне розуміння суміжних злочинів, вважає-
мо за можливе розглядати суміжні злочини з діянням відмова свідка від даван-
ня показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на 
них обов’язків. У зв’язку з цим слід зазначити, що кожен злочин має ряд 
загальних ознак з іншими злочинами, тому труднощі, що виникають при ква-
ліфікації, і пояснюються цією обставиною. Для того, щоб правильно встанови-
ти той чи інший склад злочину, необхідно вміти чітко відмежувати його від 
суміжних складів злочинів, а саме: встановлюючи властиві злочину відмова 
свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконан-
ня покладених на них обов’язків, ознаки, слід виключити ті з них, які йому 
непритаманні, постійно поглиблюючи аналіз цієї правової норми на основі 
дослідження фактичних обставин вчиненого. Лише такий підхід даватиме 
можливість відмежувати злочин, передбачений ст.385 КК України, від суміж-
них. На нашу думку, ще досить чітко цю думку висловив В.М. Кудрявцев: «По 
суті справи весь процес кваліфікації обставин полягає у послідовному відмеж-
уванні кожної ознаки вчиненого діяння від ознак інших, суміжних злочинів. 
Можна сказати, що розмежування злочинів – зворотний бік кваліфікації» [1, 
с.146].

Відповідь на запитання, за якими саме ознаками слід відрізняти злочин 
відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від 
виконання покладених на них обов’язків від суміжних злочинів, на наш 
погляд, має не тільки теоретичне, але й важливе практичне значення. Найбільш 
прийнятим є послідовне розмежування цих ознак за окремими елементами 
об’єкта, предмета й об’єктивної сторони, суб’єкта і суб’єктивної сторони і за 
ознаками кожного з цих елементів. Виходячи з викладених вище методологіч-
них вимог, проведемо відмежування злочину відмова свідка від давання пока-
зань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них 
обов’язків від злочину, передбаченого ст.384 КК України. Під час кримінально-
го провадження при застосуванні ст.385 КК України виникає багато трудно-
щів, зокрема, при відмежуванні цього злочину від злочину, передбаченого 
ст.384 КК України, відповідно за ознаками об’єкта та об’єктивної сторони.

Розмежування за об’єктом цих злочинів. Різницю у порівнюваних зло-
чинах, а отже, і в їх нормативному вираженні в чинному КК України слід про-
водити, насамперед за основним об’єктом посягання. Якщо при вчиненні зло-
чину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача 
від виконання покладених на них обов’язків таким основним безпосереднім 
об’єктом виступають суспільні відносини, що забезпечують умови з належного 
давання показань свідком, виконання експертом чи перекладачем покладених 
на них обов’язків у суді або під час провадження досудового слідства, здій-
снення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою комісі-
єю Верховної Ради України чи дізнання, то при вчиненні злочину завідомо 
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неправдиве показання таким об’єктом є суспільні відносини, що забезпечують 
умови (стосунки) з охорони належного отримання суб’єктами провадження: 
правдивих показань свідка чи потерпілого, правдивого звіту оцінювача про 
оцінку майна, правдивого висновку експерта, правильного перекладу від пере-
кладача. Натомість ці суміжні злочини співпадають за додатковими їх 
об’єктами. Такими є суспільні відносини, що забезпечують умови з охорони 
законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.

Слід звернути увагу на те, що злочин, передбачений ст.385 КК України, 
відноситься то так званих безпредметних злочинів. Натомість предметом зло-
чину, передбаченого ст.385 КК України, є фактичні дані, що містять інформа-
цію, якою володіє свідок, потерпілий, оцінювач, експерт, перекладач про обста-
вини справи, які підлягають встановленню або перевірці, мають значення для 
розгляду та вирішення справи, у тому числі факти, що характеризують особу 
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного або потерпілого чи позивача, або 
відповідача та щодо взаємовідносин між ними, отримані під час провадження 
дізнання, досудового слідства, здійснення виконавчого провадження або про-
вадження тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України [4, с.3].

Розмежування злочинів за об’єктивною стороною. Об’єктивна сторона 
злочину, як правило, що найбільш повно відображена у диспозиції ст.385 КК 
України. Тому розмежування злочинів за ознаками цієї сторони на перший 
погляд може видатися не дуже складним. Проте, насправді помилок при засто-
суванні закону тут, як правило, найбільше. Пояснюється це тим, що при роз-
межуванні злочинів, ознаки, що характеризують об’єктивну сторону в законі, 
зустрічаються частіше, ніж інші. Отже, правильне встановлення ознак 
об’єктивної сторони є важливим із багатьох причин. Воно іноді дає можливість 
встановити ознаки об’єкта й суб’єкта злочинного посягання. Таке посягання на 
деякі конкретні суспільні відносини може бути вчинено взагалі обмеженою 
кількістю способів і лише спеціальним суб’єктом та з певною формою вини. Як 
правило, порушення діянням об’єкта, що охороняється, може бути вчинено не 
будь-якими, а тільки певними діями або бездіяльністю, характер яких визна-
чається у першу чергу власти востями самого об’єкта [5, с.137]. Правильно 
встановивши спосіб, засоби, джерела та місця дії, ми в ряді випадків можемо 
зробити обґрунтований висновок про об’єкт або хоча б про приблизне коло 
об’єктів злочинного посягання, а часом і про форму вини [6, с.161].

Визначення ознак об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 385 
КК України, які відмежовують їх від суміжних злочинів (у нашому випадку 
від злочину, передбаченого ст. 384 КК України, за визначеними для відмежу-
вання ознаками), необхідно здійснювати шляхом виявлення змісту об’єктивної 
сторони суміжних складів злочинів. З цією метою ми системно згрупували і 
співставили ознаки об’єктивної сторони, зафіксовані в диспозиції статей 385 
та 384 КК України (за виокремленими ознаками). Так, для ст.385 КК України 
обов’язковими ознаками об’єктивної сторони є: 1) дія; 2) час вчинення зло-
чину.

Така ознака об’єктивної сторони, як дія, може мати місце на рівні закону 
(ст. 385 КК України) у такому виді: 1) відмова свідка від давання показань; 
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2) відмова експерта без поважних причин від виконання покладених на нього 
обов’язків; 3) відмова перекладача без поважних причин від виконання покла-
дених на нього обов’язків. Цю ознаку об’єктивної сторони для злочину, перед-
баченого ч.1 ст.385 КК України, засвідчує існуюча термінологія, що  викорис-
тана в цьому законі. Так, термін «відмова» означає «… відповідь про небажання 
… виконати прохання, наказ…» [7, с.174]. Натомість термін «відмовлення» – це 
«…дія за значенням відмовляти...» [7, с.174]. У той же час термін «відмовляти» 
означає «… давати відповідь про небажання… виконати наказ …» [7, с.174]. 
Виходячи із аналізу змісту цих термінів, слід зазначити, що відмова давати 
показання – це дія – відповідь про небажання давати показання, виконувати 
покладені обов’язки без поважних причин (це стосовно експерта чи перекла-
дача). Враховуючи те, що дія – це суспільно - небезпечна, активна, протиправ-
на, свідома, вольова поведінка людини [8, с.64]. Стосовно приписів ч.1 ст.385 
КК України, оскільки мова тут йде про таку ознаку об’єктивної сторони, як 
дія – тілорухи, які відбуваються при таких обставинах, коли особи, які є свід-
ками, експертами, перекладачами, по-перше, повинні вести себе пасивно, дава-
ти показання, виконувати покладені на них обов’язки, а не вести себе активно, 
а саме, відмовлятися від показань та виконання обов’язків, тобто не діяти 
всупереч приписам ч.1 ст.385 КК України [9, с.108].

Слід звернути увагу на те, що поряд з такою ознакою об’єктивної сторо-
ни злочину, передбаченого ч.1 ст.385 КК України, як дія, для цього злочину 
характерна така ознака зовнішньої сторони, як час вчинення злочину. Виходячи 
з приписів у диспозиції ч.1 ст.385 КК України, важливо зрозуміти, що відмова 
свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконан-
ня покладених на них обов’язків відбувається і має місце тоді, коли такі дії 
трапляються під час суду або під час провадження досудового слідства, здій-
снення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою комісі-
єю Верховної Ради України [9, с.108]. Натомість об’єктивна сторона злочину, 
передбаченого ч.1 ст.384 КК України, характеризується такими обов’язковими 
зовнішніми ознаками, як: 1) дія; 2) час вчинення злочину; 3) обстановка вчи-
нення злочину. Дії в законі сформульовані наступним чином: 1) завідомо 
неправдиві показання свідка чи потерпілого; 2) завідомо неправдивий висно-
вок експерта; 3) завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна; 
4) завідомо неправдивий переклад, зроблений перекладачем [4, с.8]. Натомість 
така ознака злочину (ст. 384 КК України) як час сформульована в законі 
наступним чином: під час дізнання, досудового слідства, судового розгляду, 
виконавчого провадження або розслідування тимчасового слідчого комісією 
Верховної Ради України [4, с. 8]. Наступна ознака об’єктивної сторони цього 
злочину (ст.384 КК України) позначається таким чином: «завідомо неправди-
ве показання свідка чи потерпілого під час проведення дізнання…», «…завідомо 
неправдивий висновок експерта під час …» тощо (тобто це збіг однієї з пере-
рахованих дій з часом вчинення злочину) [4, с.8-9].

Аналіз ознак об’єктивної сторони злочинів, передбачених за ч.1 ст.385 
КК України та ч.1 ст.384 КК України, свідчить, що вона за змістом є істотно 
відмінною. Крім того, злочин, передбачений ч.2 ст.384 КК України, має відмін-
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ність від злочину, передбаченого ст.385 КК України, оскільки в останньому 
відсутні кваліфікуючи ознаки.

Розмежування злочинів за суб’єктом. Суб’єктом злочину, передбаченого 
ст.385 КК України, слід вважати фізичну осудну особу, яка досягла 16-річного 
віку до моменту вчинення злочину і викликана в якості свідка, призначена екс-
пертом чи залучена в якості перекладача (спеціальний суб’єкт) у цивільній, 
кримінальній, господарській та адміністративній справах компетентним на це 
органом чи особою, та яка попереджена про кримінальну відповідальність – 
свідок - за відмову від давання показань, експерт чи перекладач - за відмову від 
виконання покладених на них обов’язків без поважних причин у суді або під 
час провадження досудового розслідування, здійснення виконавчого прова-
дження, розслідування тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України, 
та не дивлячись на таке попередження, вчинили такі заборонені ст.385 КК 
України дії під час здійснення таких проваджень [10, с.76]. Натомість суб’єктом 
злочину, передбаченого ст.384 КК України, може бути фізична осудна або 
обмежена осудна особа, яка до моменту вчинення злочину досягла віку, з якого 
настає кримінальна відповідальність, і яка попереджена про кримінальну від-
повідальність у встановленому законом порядку (як свідок чи потерпілий, 
експерт, оцінювач чи перекладач) за завідомо неправдиві показання, висновок 
експерта, завідомо неправдивий звіт про оцінку майна або неправильний пере-
клад відповідним суб’єктом провадження [4, с.4].

Аналіз положень суб’єктів, передбачених статтями 385 та 384 КК 
України, свідчить, що вони певною мірою співпадають, а саме, що таким є спе-
ціальний суб’єкт. Проте перелік суб’єктів, передбачений ст.384 КК України, 
більший, оскільки за цією статтею до нього включений оцінювач, потерпілий.

Розмежування за суб’єктивною стороною. Суб’єктивна сторона злочину, 
передбаченого ст.385 КК України, характеризується виною у формі умислу. 
Умисел для цього злочину може бути лише прямий. [11, с.52]. Мотиви і мета 
цього злочину можливі різноманітні і не впливають на кваліфікацію злочину, 
передбаченого ст.385 КК України [11, с.53]. Натомість суб’єктивна сторона 
злочину, передбаченого ст.384 КК України, характеризується виною у формі 
умислу і умисел може бути прямий. Мотиви та мета цього злочину можуть 
бути різноманітними і вони на кваліфікацію вчиненого не впливають, за 
виключенням ознаки ч.2 ст.384 КК України «а також вчинені з корисливих 
мотивів». 

Аналіз ознак об’єктивної сторони цих суміжних злочинів свідчить, що ці 
злочини мають однакову ознаку об’єктивної сторони, а саме, вину умисну та 
вид умислу лише прямий. Натомість мотив має співпадіння, за виключення 
корисливого мотиву за ч.2 ст.384 КК України.

Висновки. На підставі дослідження можна дійти до наступних висно-
вків: 1) що найбільш прийнятим для відмежування суміжних злочинів є послі-
довне їх розмежування за окремими елементами складу злочину, зокрема, за 
об’єктом, предметом, об’єктивною стороною, суб’єктом та суб’єктивною сторо-
ною і за ознаками кожного з цих елементів; 2) злочини, передбачені ст.385 і 
ст.384 КК України, відрізняються за змістом предмета відносин; 3) злочин, 
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передбачений ст.385 КК України, є безпредметним, а злочин, що охоплюється 
ст.384 КК України, відноситься до предметних; 4) ознаки об’єктивної сторони 
злочинів, передбачених ст.385 та ст.384 КК України, мають істотні відмінності 
за їх змістом і переліком; 5) злочини, передбачені ст.385 і ст.384 КК України, 
відрізняються за переліком суб’єктів злочину; 6) злочин, передбачений ст. 384 
КК України відрізняється за такою ознакою суб’єктивної сторони, яка перед-
бачена в ч.2 цієї статті як мотив користі від суб’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ст.385 КК України.
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Ольховенко О.І. Відмежування злочину, передбаченого ст.385 КК України, 
від суміжного злочину, передбаченого ст.384 КК України

У статті проводиться відмежування суміжних злочинів за елементами зло-
чинів (об’єктом, предметом, об’єктивною стороною, суб’єктом та суб’єктивною 
стороною) та їх ознаками. Автором пропонуються відмінності цих суміжних злочи-
нів (передбачених статтями 385 та 384 КК України).
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вання злочинів.

Ольховенко О.И. Отграничение преступления, предусмотренного ст.385 
УК Украины, от смежного преступления, предусмотренного ст.384 УК Украины

В статье проводится отграничения смежных преступлений по элементам 
преступлений (объекту, предмету, объективной стороне, субъекту и субъективной 
стороне) и их признаками. Автором предлагаются различия этих смежных престу-
плений (предусмотренных статтями 385 и  384 УК Украины). 

Ключевые слова: смежные преступления, отличие этих смежных преступле-
ний, отграничение преступлений.

Olkhovenko O. Delimitation of the crime provided by article 385 of the criminal 
code of Ukraine, from related crime under article 384 of the criminal code of Ukraine

The article describes the delimitation of the related crimes, elements of crimes (object, 
object, objective side, subject and subjective side )and their characteristics. The author offers 
these differences related offences ( under articles 385 and 384 of the criminal code of 
Ukraine).

Keywords: related crimes, the differences between these related offences, the 
delimitation of crimes.

Стаття надійшла до редакції 11.09.2015.
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КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ НЕЗАКОННЕ 
ЗНИЩЕННЯ ВИБОРЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

АБО ДОКУМЕНТІВ РЕФЕРЕНДУМУ

Постановка проблеми. Кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого ч.2 
ст.158-2 КК України, не отримали належного розкриття в юридичній літерату-
рі на сьогодення. Ці ознаки мають важливе значення для теорії кримінального 
права, а також у правозастосовній діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кваліфікуючим ознакам 
злочину, передбаченого ч.2 ст.158-2 КК України, на фрагментарному рівні при-
свячували свої роботи такі вчені, як: П.П. Андрушко, І.О. Зінченко, 
М.І. Мельник, В.І. Осадчий, В.П. Тихий, М.К. Гнєтнєв, О.М. Готін, М.В. Мазур, 
В.К. Матвійчук та ін. Проте, до цього часу ці питання не знайшли свого належ-
ного вирішення. Крім того, ця проблема розглядалася на застарілому законо-
давстві.

Мета статті полягає у з’ясуванні кваліфікуючих ознак злочину незакон-
не знищення виборчої документації або документів референдуму.

Основні результати дослідження. Склади злочинів розрізняються за 
суспільною небезпекою діянь, що в них фіксуються [1, с.52]. У цьому контек-
сті, відповідно, виділяються склади: 1) основні; 2) додаткові [1, с.52]. У нашо-
му випадку основним є склад злочину, за допомогою ознак якого суспільно 
небезпечне діяння незаконне знищення виборчої документації або документів 
референдуму — відображено в ч.1 ст.158-2 КК України. Натомість додатковим 
складом злочину є склад, передбачений ч.2 ст.158-2 КК України, за допомогою 
ознак якого диференціюється караність цього суспільно небезпечного діяння.

Слід акцентувати увагу на тому, що додаткові склади злочинів, у свою 
чергу, неоднорідні (останнє обумовлено спрямованістю диференціації каранос-
ті суспільно-небезпечних діянь) [1, с.53]. Сприймаючи позицію, яка є в юри-
дичній літературі, що серед додаткових складів злочину виділяються наступні 
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склади: а) кваліфікуючі; б) привілейовані [1, с.53], у нашому випадку кваліфі-
куючим складом є той, що характеризує суспільно небезпечне діяння незаконне 
знищення виборчої документації або документів референдуму, що описані в ч.2 
ст.158-2 КК України. Отже, така кваліфікація складів злочинів за суспільною 
небезпечністю фіксованих у ч.2 ст.158-2 КК України (суспільно небезпечних 
діянь), відповідає законодавчому формулюванню: «Ті самі діяння, вчинені за 
попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою служ-
бовою особою з використанням влади або службового становища» [2].

Важливо звернути увагу на те, що перелік обтяжуючих обставин міс-
титься в ст.67 КК України [2]. Вони виходять за межі складу злочину, перед-
баченого ч.2 ст. 158-2 КК України, і є підставою для суду в призначенні більш 
суворого покарання в межах санкції статті цього Кримінального кодексу. Але 
буває й так, що певна обтяжуюча обставина знаходить своє закріплення як 
кваліфікуюча ознака конкретного складу злочину. При застосуванні покаран-
ня в таких випадках суд не може враховувати її при призначенні покарання як 
таку, що його обтяжує (ст.67 КК України). Це положення знайшло своє під-
твердження в абз. 2 п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 
24.10.2003 р. (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Пленуму 
Верховного Суду України №8 від 10 грудня 2004 р. №8, від 12 грудня 2009 р., 
№11 від 06.11.2008 р.) [3, с.68].

Отже, ч.2 ст.158-2 КК України передбачає відповідальність за кваліфіку-
ючі (обтяжуючі) види діяння, зазначені в диспозиції статті. До них належать 
«ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом вибор-
чої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службо-
вим становищем» [2]. Що стосується «ті самі діяння», то ми їх уже дослідили 
в статті «Об’єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої докумен-
тації або документів референдуму» в попередній публікації цього ж видання. 
Наразі в цій роботі  необхідно проаналізувати такі діяння, як: 1) ті самі діяння, 
вчинені за попередньою змовою групою осіб; 2) ті самі діяння, вчинені членом 
виборчої комісії з використанням влади або службовим становищем; 3) ті самі 
діяння, вчинені іншою службовою особою з використанням влади або службо-
вого становища.  

Перш за все, з’ясуємо точки зору авторів публікацій стосовно кваліфіку-
ючих ознак злочину, передбаченого ч.2 ст.158-2 КК України. Так, І.О. Зінченко 
стверджує, що «…за ч.2 ст. 158-2 КК караються  ті самі діяння, вчинені за попе-
редньою змовою групою осіб у тому випадку, коли його спільно вчинили дві 
або більше особи, які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовились про 
спільне його виконання» [4, с.153]. М.І. Мельник лише називає цю кваліфіку-
ючу ознаку «…вчинення його за попередньою змовою групою осіб» але не роз-
криває цю ознаку [5, с.123]. П.П. Андрушко стосовно такої ознаки злочину, як 
«вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб» відсилає до ст. 28 КК 
України, а саме: «Злочин вважається вчиненим за попередньою змовою гру-
пою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які зазда-
легідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення» [6, 
с.283; 2].
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Слід зазначити, що труднощів за кваліфікацією цієї ознаки злочину, 
передбаченого ч.2 ст.158-2 КК України, немає. Проте її автори неточно переда-
ють. Вона повинна мати наступний розгорнутий вигляд: 1) дія або бездіяль-
ність — незаконне знищення виборчої документації поза встановленим стро-
ком зберігання у державних архівних установах та Центральній виборчій 
комісії після проведення виборів, вчинені за попередньою змовою групою осіб 
після проведення виборів; 2) дія або бездіяльність — незаконне знищення 
документів референдуму поза встановленим строком зберігання у державних 
архівних установах та Центральній виборчій комісії України, вчинені за попе-
редньою змовою групою осіб, після проведення референдуму; 3) дії або безді-
яльність — незаконне пошкодження виборчої документації поза встановленим 
строком зберігання у державних архівних установах та Центральній виборчій 
комісії України, вчинені за попередньою змовою групою осіб, після проведен-
ня виборів; 4) дії або бездіяльність — незаконне пошкодження документів 
референдуму поза встановленим строком зберігання у державних архівних 
установах ті Центральній виборчій комісії України, вчинені за попередньою 
змовою групою осіб після проведення референдуму. 

Стосовно такої кваліфікуючої ознаки «ті самці діяння, вчинені… членом 
виборчої комісії…» існують такі точки зору: одні автори зазначають, що 
«…здійснення незаконного знищення або пошкодження виборчої документації 
членом виборчої комісії підвищує суспільну небезпечність злочину, оскільки 
член виборчої комісії є особою, що безпосередньо забезпечує законний поря-
док проведення виборів і має реальну можливість впливати на їх хід. 
Обов’язковою умовою кваліфікації даного злочину за ознакою вчинення його 
членом виборчої комісії або іншою службовою особою є використання влади 
або службового становища такими особами при вчиненні незаконного зни-
щення або пошкодження виборчої документації» [4, с.153]; другі автори напо-
лягають на тому, що «як вчинені членом виборчої комісії або іншою службо-
вою особою, передбачені ч.1 ст.158-2 КК (нині ч.1 ст.158-2 КК) дії можуть 
кваліфікуватись за умови їх вчинення з використанням такими особами влади 
або службового становища. Знищення чи пошкодження виборчої документації 
чи документів референдуму членом виборчої комісії або іншою службовою 
особою, не пов’язане з використанням ними влади або службового становища, 
повинне кваліфікуватися, за наявності підстав, за ч.1 ст.158-1 КК (нині за ч.1 
ст.158-2 КК) [6, с.283; 7, с.189].

Аналіз існуючих точок зору на цю кваліфікуючу ознаку дає нам підставу 
погодитися з нею частково. Це викликане тим, що член виборчої комісії або 
комісії з референдуму може вчиняти цей злочин з використанням влади або 
службового становища, у противному випадку така особа може виступати як 
приватна особа. Крім того, ця кваліфікуюча ознака повинна мати такий роз-
горнутий зміст: 1) дія або бездіяльність — незаконне знищення виборчої доку-
ментації поза встановленим законом строком зберігання у державних архівних 
установах та Центральній виборчій комісії України після проведення виборів, 
вчинені членом виборчої комісії з використанням влади або службового стано-
вища; 2) дія або бездіяльність — незаконне знищення документів референдуму 
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поза встановленим строком зберігання у державних архівних установах та в 
Центральній виборчій комісії України після проведення референдуму членом 
комісії з референдуму з використанням влади або службового становища; 
3) дія або бездіяльність — незаконне пошкодження виборчої документації поза 
встановленим строком зберігання у державних архівних установах та в цен-
тральній виборчій комісії після проведення виборів, вчинені членом виборчої 
комісії з використанням влади або службового становища; 4) дія або бездіяль-
ність — незаконне пошкодження документів референдуму поза встановленим 
строком зберігання у державних архівних установах та в Центральній вибор-
чій комісії після проведення референдуму, вчинені членом комісії з референ-
думу з використанням влади або службового становища. Важливо звернути 
увагу на те, що це спеціальний вид службового зловживання. Такі діяння охо-
плюються ч.2 ст.158-2 КК України і додаткової кваліфікації за ч.1 ст.364 КК 
України не потребують. Коли член виборчої комісії користується наданою 
йому або службовим становищем, то в силу прямої вказівки кримінального 
закону службовими особами визнаються члени виборчої комісії при вчиненні 
діянь, передбачених статтями 157—160 КК, як це було зазначене в редакції від 
5 квітня 2001 р., та члени комісії з проведення референдуму [6, с.287].

Наступна кваліфікуюча ознака цього злочину «ті самі діяння, вчинені 
іншою службовою особою з використанням влади або службового становища» 
[2]. Стосовно іншої службової особи існують такі судження: 1) під такою слід 
розуміти будь-яку іншу, крім члена виборчої комісії та комісії з референдуму, 
службову особу [8, с.436]. Також слід визнати, що за вчинення службовою осо-
бою цих діянь з використанням влади або службового становища встановлена 
відповідальність за спеціальний вид службового зловживання (ст.364 КК). 
Такі діяння охоплюються ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.158-2 
КК і додаткової кваліфікації за ч.1 ст.364 КК не потребують. Слід звернути 
увагу на те, що злочин, передбачений ч.2 ст.158-2 КК за цією ознакою, є спеці-
альним по відношенню до ст.298-1 КК, що передбачає кримінальну відпові-
дальність за знищення та пошкодження документів чи унікальних документів 
Національного архівного фонду, і ст.357 КК, яка визнає караним знищення чи 
пошкодження офіційних документів [9, с.171]. Проте, якщо зазначені дії: 
а) спричинили тяжкі наслідки або б) вчинені працівником правоохоронного 
органу, то вони утворюють сукупність злочинів і кваліфікуються за ч.2 ст.364 
та ч.2 ст.158-2 КК.

Слід зазначити що, «1…Службовими особами у ст.ст. 364, 365, 368, 368-2, 
369 цього Кодексу є, особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальними повно-
важеннями здійснюють функції представників влади чи місцевого самовряду-
вання, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприєм-
ствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з використанням організа-
ційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або викону-
ють такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється 
повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 
центральним органом державного управління і спеціальним статусом, повно-
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важним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, 
судом або законом… Для цілей ст.ст. 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу до 
державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у 
статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 
50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній 
громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого підпри-
ємства. 2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних 
держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або служ-
бовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, 
які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для держав-
ного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські суди і 
особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в 
іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи 
міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь які 
інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжна-
родних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадо-
ві особи міжнародних судів…»  [2].

Аналіз існуючих точок зору дає можливість виокремити найважливіше 
з їх положень, які матимуть значення для з’ясування кваліфікуючої ознаки 
злочину, передбаченого ч.2 ст.158-2 КК України. До них належить: 1) це відпо-
відальність за спеціальний вид службового зловживання по відношенню до 
ст.364 КК, яка не потребує додаткової кваліфікації за ст.364 КК України; 
2) службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним 
повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого само-
врядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних під-
приємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з використанням 
організаційно-розпорядчих функцій чи адміністративно-господарських функ-
цій або використовують такі функції за спеціальним повноваженням, яким 
особа наділяється  повноважним органом державної влади, органом місцевого 
самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним 
статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, уста-
нови, організації, судом або законом. До державних та комунальних підпри-
ємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно 
держана чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величи-
ну, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального 
впливу на господарську діяльність такого підприємства. Службовими особами 
також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають 
посади в законодавчому, виконавчому або службовому органі іноземної держа-
ви, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції дер-
жави для іноземної держави, зокрема, для державного органу або державного 
підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішу-
вати цивільні комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, 
альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (праців-
ники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою 
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організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, 
учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів; 
3) якщо зазначені дії спричинили тяжкі наслідки, то вони утворюють сукуп-
ність злочинів і кваліфікуються за ч.2 ст.364 та ч.2 ст.158-2 КК.

Ми дотримуємось позиції, яка є в юридичній літературі, що використан-
ня службовою особою службового становища (повноважень) передбачає вико-
ристання тих повноважень, якими службова особа наділена у зв’язку із зайнят-
тям нею певної посади чи здійснення певної службової діяльності (тут йдеться 
про соціально-правовий статус службової особи, під яким слід розуміти сукуп-
ність прав і обов’язків, що утворюють службову компетенцію винного, а також 
його соціальне значення, під яким розуміється службовий авторитет службо-
вої особи, престиж органу, організації чи установи, в якій вона здійснює свою 
службову діяльність, наявність службових зв’язків і можливостей, що виника-
ють завдяки займаній посаді, можливість здійснення впливу на діяльність 
інших осіб тощо) [10, с.1046].

Враховуючи те, що незаконне знищення або пошкодження виборчої 
документації вчиняється шляхом дії, бездіяльності, характеризується місцем 
ще й часом вчинення злочину, то сформулюємо розгорнуто останню кваліфі-
куючу ознаку цього злочину: 1) дія або бездіяльність — незаконне знищення 
виборчої документації поза встановленим законом строком зберігання у дер-
жавних архівних установах та в Центральній виборчій комісії України після 
проведення виборів, вчинені іншою службовою особою з використанням 
влади або службового становища: 2) дія або бездіяльність — незаконне зни-
щення документів референдуму поза встановленим законом строком зберіган-
ня у державних архівних установах та в Центральній виборчій комісії України 
після проведення референдуму, вчинені іншою службовою особою з викорис-
танням влади або службового становища; 3) дія або бездіяльність — незаконне 
пошкодження виборчої документації поза встановленим законом строком 
зберігання у державних архівних установах та Центральній виборчій комісії 
України після проведення виборів, вчинені іншою службовою особою з вико-
ристанням влади або службового становища; 4) дія або бездіяльність — неза-
конне пошкодження документів референдуму поза встановленим законом 
строком зберігання у державних архівних установах та в Центральній вибор-
чій комісії України після проведення референдуму, вчинені іншою службовою 
особою з використанням влади або службового становища. 

Крім того, необхідно зазначити, що певною мірою проблема об’єкта 
вирішена на законодавчому рівні і в КК деяких зарубіжних держав [11, с.1-226; 
12, с.1-366; 13, с.1-375; 14, с.1-313; 15, с.1-298].

Висновок. На підставі викладеного вище можна дійти висновку: 1) що 
вчинення діяння, передбаченого ч.2 ст.158-2 КК України відбувається як шля-
хом дії, так і бездіяльності у визначених умовах місця та часу;

2) для розуміння кваліфікуючих ознак вони повинні (ці діяння) мати 
розгорнуте (повне) формулювання.
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Орлов Ю.В. Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне знищення виборчої 
документації або документів референдуму

У статті досліджуються кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого ч.2 
ст.158-2 КК України. Проаналізовані дискусійні положення. Пропонуються розгорну-
ті кваліфікуючі ознаки цього злочину.

Ключові слова: кваліфікуючі ознаки, член виборчої комісії, член комісії з рефе-
рендуму, інша службова особа, представник влади, службове становище.  

      
Орлов Ю.В. Квалифицирующие признаки преступления незаконное унич-

тожение избирательной документации или документов референдума
В статье исследуются квалифицирующие признаки преступления, предусмо-

тренного ч.2 ст.158-2 УК Украины. Анализируются дискуссионные положения. 
Предлагаются развернутые квалифицирующие признаки этого преступления.

Ключевые слова: квалифицирующие признаки, член избирательной комиссии, 
член комиссии по референдуму, другое должностное лицо, представитель власти, 
служебное положение.  

Orlov Y. Aggravating circumstances of the crime illegal destruction of election 
documents or documents of the referendum

The article deals with aggravating circumstances of a crime under Part 2 of Art. 158-2 
of the Criminal Code of Ukraine. The author analyzes the controversial provisions. Proposed 
deployed aggravating circumstances of the crime.

Keywords: aggravating circumstances, Member of the election commission, 
referendum commission member, another official, a representative of the authorities, official 
position.

 Стаття надійшла до редакції 26.08.2015.
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AND UKRAINE: A COMPARATIVE LEGAL ASPECT

The change of the legislation from the criminal point of view is, as in other 
domains, an issue that usually appears in the cases in which there are transforma-
tions of political, economic, social and cultural nature in the evolution of the soci-
ety.

In the recitals that accompanied the draft of the new Criminal code, it was 
showed that the current sentencing regime regulated by the current Criminal code 
(come into force on January 1st 1969), submitted to some frequent legislative inter-
ventions on different institutions, led to a nonunitary enforcement and lack of 
coherence of the criminal law with repercussions on the efficiency and finality of 
the justice act [1, p.116].

After several years of wide-ranging social, professional, and political debates, 
on 1st February 2014 Law no.286/2009 entered into force, which deals with the 
Criminal Code (“New Criminal Code”).

In old Romanian law are founded regulations most detailed relating to these 
crimes. Thus, Pravilele lui Vasile Lupu (Vasile Lupu Precepts) – “Carte pentru 
învăţături“ (Book for teaching) since 1646 – and Matei Basarab – “Îndreptarea 
legii” (Law correction) of 1652 – Codicele penale ale lui Alexandru Sturdza în 
Moldova (Criminal Codex of Alexander Sturdza in Moldova) – 1862 – and Barbu 
Ştirbei -1850 – in Muntenia (Wallachia), contained provisions relating to offenses 
against property. 

Romanian Criminal Romanian Penal Code of 1864, although mostly copied 
by French Criminal Code, contained in chapters on “Crimes and offences against 
property” numerous incrimination inspired by Prussian Criminal Code (art. 306-

© А.М. Соловйова, 2015
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380) relating to heritage protection in order to ensure by severe means its protec-
tion [2, p.174].

In the Romanian Criminal Code (1968) The Special Part, the offences 
against patrimony are to be found in Title III, entitled “Crimes against Patrimony”, 
structured as follows: Articles: 208-the offence of theft, 209-the offence of aggra-
vated theft, 210-the punishment of theft on complaint, 211-the offence of robbery, 
212-the offence of piracy, 213-the offence of embezzlement, 214-the offence of 
fraudulent management, 215-the offence of fraud, 216-the offence of misappropria-
tion of found property, 217-the offence of destruction, 218-the offence of aggravated 
destruction, 219-the offence of negligent destruction, 220-the offence of distur-
bance of possession, 221-the offence of concealment.

The notion of “patrimony” is broader than the notion of “property”, includ-
ing not only the property, but also all the rights and obligations of economic value 
[3, p.39].  

In terms of criminal law, “patrimony” term has a different meaning as in civil 
law. In terms of civil law, the patrimony means all rights and duties of an individual 
that can have an economical value, that can be measured in money or in other 
words, all current and future rights and duties of a person [4] .

Legal generic object of offenses against patrimony is patrimony as social 
value and ensemble of social relationships which are born, develops and grows in 
relation to namely social value, especially in terms of real rights concerning to prop-
erty, including the obligation of maintain the initial legal status of assets as part of 
that patrimony . 

Some crimes such as robbery had a complex legal subject because as primar-
ily is affected the social value, named patrimony, and secondary the social value 
represented by life, health, physical integrity or individual freedom. 

Material object of crime in general is thing on which moves the material ele-
ment of offense. Regarding the crimes against patrimony, the material object is 
represented by mobile or immobile assets against was directed the criminal activity. 
Some offenses can only had a mobile asset (the crime of theft, robbery, breach of 
trust, embezzlement or appropriation of found asset), while in others it may be an 
immobile asset (destruction in any variants or possession disturbance) [5, p.142].

Known since the classical era of Roman law concept of theft, furtum was 
defined as the taking of another’s thing, with the intention of winning. Under Title 
II of the Romanian Criminal Code, entitled “Offenses against the patrimony” 
through a group of similar crimes Romanian Penal Code of 1936, the first chapter 
deals with the offense of theft, the main act of the category aimed at theft of  goods 
[6, p.99].

With regard to the offense of theft, for the simple form, the new Penal Code 
has kept the contents of the previous Criminal Code, is maintained and punishing 
the offense committed by the holder of the asset belongs wholly or in part against 
the one who has possession or legitimate detention of goods. Changing made had in 
consideration the material object by including electricity, to avoid discussions 
existing judicial practice. 
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According to Art. 208 par. 1 Romanian Criminal Code. The Special Part, 
simple theft consists in “taking a movable asset from the possession or custody of 
another, without the consent of the latter, for the purpose of unjustly appropriating 
it”.

The Romanian Criminal Code covers three types of theft: simple theft, theft 
of a vehicle as a variant of the category, and aggravated (qualified) theft as an aggra-
vated form.

The New Criminal Code identifies and incriminates several new criminal 
offenses, answering to a certain extent, the requirements of constantly evolving 
social needs and values. The following points highlight the main new criminal 
offences regulated by the New Criminal Code:  Crimes against property: breach of 
trust by defrauding creditors (art. 239); insurance fraud (art. 245); diversion of 
public tenders (art. 246); financial exploitation of a vulnerable person (art. 247); 
carrying out financial transactions in a fraudulent manner (art.250); accepting 
financial transactions in a fraudulent manner (art.251) [7].

There are a lot of crimes against property in Criminal Code of Ukraine and 
other states. All types of criminal offences against property are found in Chapter VI 
of Criminal Code of Ukraine. Criminal law of Ukraine distinguishes these crimes: 
theft, robbery, brigandism, extortion, fraud, stealing of power networks, cable com-
munications lines, and related equipment by dismantling or otherwise and others 
[8].

 In Articles 185-198 of the Criminal Code of Ukraine provides accountabil-
ity for crimes against property of various types. Among the crimes of this system 
can identify a group of crimes that are committed intentionally by a person con-
victed of unlawful inversion of another’s property for their own benefit or for the 
benefit of another person. 

The first, penal doctrines considered that the theft ensured the protection of 
the ownership right. In the 19th century, a part of the doctrine started to criticize 
this conception, claiming that the object of protection should not be limited to the 
ownership right and should also include the lawful possession (Pop, Tr., 1937, 
p.401; Antolisei, Fr., 1996, p.285). That is why the majority of legislations gave up 
the term “crimes against property”, replacing it with other less restrictive ones, such 
as those of “crimes against heritage” or “crimes against assets”. At present, the gov-
erning doctrine considers that the crime of theft ensures the protection of posses-
sion or detention of movable assets (Rassat, M. L., 2006, p.100; Dongoroz, V., 1971, 
p.458; Pascu, I., 2013, p.300), namely to a simple state of fact, with no interest 
whatsoever to whether this state of fact is legal or illegal. In other words, this doc-
trine considers that, in case of theft, the protected value resides in the “physical 
affiliation of a movable asset to a certain heritage” [9, p. 362].

Romanian scientists such as Doinel Dinuică and Mioara-Katy Guiu note 
that For the existence of the crime of theft it is necessary that, at the moment of the 
crime the good should be in the legal possession of the victim. If, at the moment of 
the crime the good is in the legal possession of the defendant, there will be another 
crime (breach of trust, fraud management etc.); for the existence of the crime of 
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theft it is also necessary that the defendant should take the good in a clandestine 
way and with the purpose of having an unjust material profit.

In criminal law the concept of patrimony in relation to crimes committed 
against it, may have a narrower meaning and refers to assets not as universal, but 
individual, likely to be acquired by the offender through any fraudulent means or to 
be destroyed, damaged, concealed or fraudulently managed, etc. 

An offense would never be committed against property as a universality of 
assets because will always exist regardless of assets number or value and even if the 
subject does not have any debts; no one can be deprived of heritage but up of one or 
few assets that form its patrimony.

Therefore, among the Romanian scientists widely believed that is more ade-
quate to name these crimes, as offences assets belong to a property (patrimonial) 
than crimes against property as whole.

Thus, one of the first ways to improve criminal law as provided by Chapter 
V of the Criminal Code of Ukraine should be a revision of the section title, the 
development and definition of the characteristic features of this category of crime.

An analysis of the criminal legislation of foreign states suggests that the sub-
ject of crimes against property recognized not only things in the material sense, but 
the benefits are not of a material nature: rights, services (utilities, telephone, televi-
sion, mail, transport and restaurant services and entertainment) documents, infor-
mation, intellectual property, law requirements and other intangible assets, and the 
like. 
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Romania, compared to its predecessor.
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законодавством Румунії та України: порівняльно-правовий аспект

У статті проаналізовано питання кримінально-правової охорони власності за 
законодавством Румунії. Розкриваються переваги чинного Кримінального кодексу 
Румунії порівняно із його попередником. 
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В статье анализируются вопросы уголовно-правовой охраны собственности 
по законодательству Румынии. Раскрываются преимущества действующего 
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СИСТЕМИ

Постановка проблеми. Різні питання, пов’язані з функціонуванням 
пенітенціарної системи, у тому числі й реалізація участі громадськості у її 
діяльності, проявляються по-новому в різні історичні періоди. Це зумовлено 
насамперед тим, що змінюються політико-культурні акценти, економічне 
життя суспільства, проте на сучасному етапі розвитку української пенітенціар-
ної системи звернення до історичного досвіду, зокрема й радянського періоду, 
представляє значний інтерес як для законодавця, так і для правозастосовчої 
практики. Адже роль суспільства у сфері виконання кримінальних покарань 
важко переоцінити. У пенітенціарній системі – це соціалізація особистості, 
виховання, освіта, підтримка матеріального, морального становища засудже-
них та звільнених з місць позбавлення волі, а в решті решт – забезпечення 
безпеки суспільства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Здійснюючи огляд наукової 
літератури необхідно звернути увагу, на те що в силу об’єктивних та 
суб’єктивних причин, установи позбавлення волі виконували на різних етапах 
історії роль інструмента, що представники влади використовували окрім осно-
вного призначення в своїх особистих інтересах, це стосується й періоду радян-
ської України, тому ця тема залишалася закритою від суспільства й відповідно 
не знаходила достатнього висвітлення у науковій літературі. У зв’язку з вказа-
ним дослідники вивчали лише ті аспекти, які влада вважала можливим привід-
крити, і відповідно дозволяла обговорювати публічно без політичної й мораль-
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ної шкоди для себе. Важливе значення для з’ясуванні сутності, змісту та форм 
контролю «трудящих мас» у радянській Україні за системою виконання пока-
рань мають роботи теоретиків та практиків виправно-трудової системи, вивча-
ючи які ми змогли простежити законотворчий процес та правотворчу практи-
ку стосовно участі громадськості у діяльності пенітенціарної системи на дано-
му етапі української державності. Особливо значна кількість робіт присвяче-
них цьому аспекту діяльності радянської виправно-трудової системи 
з’являється після смерті І.В. Сталіна, коли відбуваються суттєві зміни, утому 
числі й у сфері виконання кримінальних покарань. Участь громадськості у 
діяльності виправно-трудової системи, її форми, методи роботи стають однією 
з актуальних тем наукових дискусій. Різних аспектів участі громадськості у 
діяльності виправно-трудової системи: виправленні та перевихованні засудже-
них, ролі у боротьбі з рецидивною злочинністю, шефській роботі, допомоги 
адміністрації виправно-трудових установ у забезпеченні режиму відбування 
покарань торкалися З.А. Астеміров, И.А. Михайлова, М.М. Паше-Озерського, 
П.Е. Чупигін, Л.В. Багрій-Шахматов. Дещо пізніше з’явилися роботи 
В.П. Артемонова, Л.Г. Крахмальніка, М.О. Стручкова, Ю.М. Ткачевского, 
І.С. Шмарова та інших дослідників, в яких висвітлювалися різні аспекти 
виправно-трудової системи, зокрема порівнювалося законодавство союзних 
республік та загальнореспубліканське стосовно запровадження громадського 
контролю. Особливу зацікавленість викликала тема відродження такої форми 
громадського контролю як спостережні комісії, саме їй присвячена велика 
кількість статей науковців та практиків 1960-70-их рр., зокрема З.А. Астемірова, 
В.О. Єлєонського, О.Л. Ременсона, та інших. 

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності розуміння ролі та значення 
громадського контролю за системою виконання кримінальних покарань у 
радянський період, з ціллю використання позитивного історичного досвіду в 
цій сфері.

Основні результати дослідження. Початок 1960-х рр. є важливим ета-
пом історії радянської виправно-трудової системи. У цей час була здійснена 
спроба подолати наслідки тоталітаризму й грубих порушень законності при 
виконанні кримінальних покарань попереднього періоду історії радянської дер-
жавності. Лише після цього пенітенціарна проблематика змогла стати самостій-
ним предметом дослідження. Так, у 1959 та 1962 рр. у Томському університеті 
було проведено дві великі науково-практичні конференції з проблем виконання 
покарань, на яких, зокрема, активно обговорювалося питання контролю гро-
мадськості за виправно-трудовими установами (ВТУ) [1]. Науковці, дискутую-
чи щодо можливості контролю громадськості над ВТУ слушно відмітили кілька 
актуальних і важливих якостей, зокрема, спостережних комісій. По-перше, 
наукова спільнота наполягала на тому, що члени спостережних комісій мали 
стежити не лише за тим, щоб не порушувалися права засуджених, а й не допус-
кати випадків надання засудженим необґрунтованих пільг та привілеїв. 
По-друге, спостережні комісії не повинні обмежувати свій контроль встанов-
ленням того, законним чи незаконним є рішення адміністрації, а й водночас 
перевіряти чи відповідає це рішення вимогам педагогіки, моралі, доцільності. 
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По-третє, пропонувалося у роботі комісій широко застосовувати індивідуальні 
методи роботи із засудженими [2, c.137-139]. Науковці також відмітили низку 
недоліків, що простежувалися в роботі спостережних комісій, серед яких, 
несумлінне ставлення деяких членів комісій до своїх обов’язків, відсутність 
обміну досвідом та методичного забезпечення роботи.

Серед нових форм контролю громадськості за виконанням покарань 
учасники конференцій пропонували використовувати практику проведення 
зустрічей із колишніми засудженими, їх родичами та батьками, які, як прави-
ло, мають позитивний вплив. 

М.М. Паше-Озерський відмітив також значну роль громадськості із запо-
бігання рецидивної злочинності. Так, наприклад, характеризуючи особливості 
позбавлення волі стосовно повторно засуджених, науковець зазначав, що воно 
повинно відбуватися в тісному контакті з громадськістю, підкреслюючи значну 
роль спостережних комісій, шефської роботи, самодіяльної роботи самих засу-
джених [3, c.153]. Пізніше проблема соціальної профілактики правопорушень, 
як одне з найважливіших завдань боротьби з рецидивною злочинністю, не раз 
обговорювалася на загальносоюзних наукових форумах. Удосконаленню ефек-
тивності цього напряму в діяльності правоохоронних органів, у тому числі ВТУ, 
було присвячено Всесоюзну науково-практичну конференцію, що відбулася у 
Ташкенті у листопаді 1980 р. [4]. Дискусія розгорнулася навколо трьох осно-
вних проблем, одна з яких – удосконалення діяльності громадських організацій 
щодо запобігання злочинності.

Саме в цей час низка спеціалістів у галузі виправно-трудового права 
починають приділяти увагу дослідженню меж і природи громадського впливу 
на діяльність ВТУ. Ураховуючи підвищення ролі громадськості в управлінні 
державою, зокрема, у роботі ВТУ, такі науковці, як: З.А. Астеміров [5], 
О.Л. Ременсон [6], В.О. Єлєонський [7], Л.В. Багрій-Шахматов [8], 
І.А. Михайлов [9], О.Є. Наташев [10], Б.С. Утевський, М.О. Стручков прово-
дять велику науково-дослідницьку роботу з метою виявлення й закріплення в 
практичній діяльності й нормах права ефективних форм участі громадськості 
в роботі ВТУ. Так, Б.С. Утевский наголошував, що одним з основних принци-
пів пенітенціарної політики має стати широке залучення громадськості до 
успішного здійснення завдань, що стоять перед виправно-трудовими установа-
ми в період відбування та після звільнення засуджених [11].

З подібними ідеями в 1961 р. виступав М.О. Стручков, який вперше дав 
визначення участі громадськості в діяльності ВТУ як сукупності впливу громад-
ських організацій та колективів трудящих на правотворчість у галузі радянсько-
го виправно-трудового права, громадського контролю та участі у вирішенні 
деяких питань розпорядчого характеру й надання допомоги виправно-трудовим 
установам із боку громадських організацій, колективів та окремих трудящих у 
інтересах ефективного досягнення цілей покарання [12]. Виходячи із цього 
М.О. Стручков виділив три основні функції, які повинні виконувати громадські 
організації, приймаючи участь у діяльності ВТУ: по-перше, правотворчу, коли 
громадськість впливає на діяльність держави, що регулює за допомогою норм 
права роботу ВТУ; по-друге, контроль за дотриманням законності у ВТУ й вза-
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галі діяльності цих установ з виправлення та перевиховання засуджених; 
по-третє, здійснення допомоги ВТУ в працевлаштуванні засуджених, проведенні 
політико-виховної роботи. Причому функція контролю, відмічав науковець, 
характерна для будь-якої форми участі громадськості в діяльності ВТУ [13, 
c.251-253].

На початку 1970-х рр. відомий радянський тюрмознавець 
Л.В. Баг рій-Шахматов у зв’язку з прийняттям кримінально-виконавчих 
кодексів у радянських республіках звернув увагу на появу нової групи право-
вих відносин виправно-трудового характеру – це відносини між радянською 
громадськістю в особі спостережних комісій та комісій у справах неповноліт-
ніх, з одного боку, і засудженими, з іншого боку, з приводу надання їм достро-
кового й умовно-дострокового звільнення [14, c.162]. Причому, як зазначав 
науковець, у радянській Україні законодавець у цьому питанні пішов далі й 
пропонував надати спостережним комісіям і комісіям у справах неповнолітніх 
самостійне право входити в суди з поданням про дострокове та умовно-достро-
кове звільнення від покарання та заміну покарання більш м’яким [14, c.163]. 

Результатом наукових дискусій та усієї нормотворчої діяльності стало 
затвердження 28 лютого 1967 р. Указом президії Верховної Ради УРСР 
Положення про спостережні комісії при виконавчих комітетах місцевих рад 
народних депутатів УРСР [15], що регламентувало роботу цих органів в 
Україні до 2004 р. Положення розвивало ідеї участі громадськості у виправ-
ленні та перевихованні засуджених, поглибило завдання спостережних комі-
сій. У Положенні було прописано абсолютно новий порядок формування цих 
органів. Згідно зі ст. 2 спостережна комісія формувалася винятково з представ-
ників радянської громадськості, а саме: депутатів Рад, представників проф-
спілкових, комсомольських та інших громадських організацій і трудових 
колективів (із числа досвідчених вихователів, ветеранів праці, пенсіонерів-
учителів, медичних працівників, офіцерів запасу та інших). Серед інших, 
Положення відновило право спостережних комісій входити, щоправда, спіль-
но з органами, які виконують покарання, до суду з поданням про умовно-
дострокове звільнення. У подальшому, прийнятий у 1970 р. Виправно-
трудовий кодекс УРСР детально регламентував виконання покарання у виді 
позбавлення волі, у тому числі дострокового звільнення засуджених й ще в 
більшому ступені, закріпив учать громадськості в особі спостережних комісій 
у цьому процесі. Таким чином, громадськість через спостережні комісії отри-
мала право контролювати й брати безпосередню участь у виконанні покарань, 
зокрема, застосовувати умовно-дострокове звільнення.

Головним завданням комісій проголошувався контроль за діяльністю 
всіх органів, що виконують покарання. Громадським контролем передбачалося 
охопити багато сфер при виконанні покарання: дотримання режиму й умов 
утримання засуджених, організації праці, професійно-технічного й загально-
освітнього навчання засуджених, різні форми виховної роботи, дисциплінарну 
практику. Однак реалізація цього завдання на практиці була одразу ж усклад-
нена у зв’язку зі скороченням повноважень комісії, одним з яких було позбав-
лення членів комісії права безперешкодного відвідування виправно-трудових 
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установ. Зазначене правообмеження ставило проведення в життя контролю з 
боку спостережних комісій у залежність від думки адміністрації ВТУ.

Незважаючи на це, розширення спектра контрольних повноважень спо-
стережних комісій дало можливість говорити про своєрідність їх природи. Так, 
В.І. Пінчук вважав, що спостережні комісії за своїм складом та формами діяль-
ності є органами громадськості, але їх склад, що затверджується державними 
органами (виконавчими комітетами рад), наділення певними владними повно-
важеннями та встановлення державою правових гарантій говорять про їх осо-
бливу природу [16, c.106].

Автори одного з перших підручників із виправно-трудового права, підго-
товленого після прийняття кодексу, оцінюючи роль спостережних комісій, писа-
ли «що вони не лише виконують низку важливих функцій у галузі громадського 
контролю за діяльністю виправно-трудових установ, а й слугують центром мобі-
лізації радянської громадськості до справи виправлення й перевиховання засу-
джених» [16, c.101].

Ю.І. Юров зауважував, що спостережні комісії є однією з форм участі 
трудящих у здійсненні виправно-трудової політики Радянської держави, і не 
сумнівався у своєрідній природі спостережних комісій. З одного боку, ці комі-
сії були органами радянської громади, а з іншого боку, вони формувалися 
державними органами й наділялися правовими гарантіями держави [17, c.40]. 
Далі автор не робить узагальненого висновку, а шкода. Хоча можна зрозуміти 
те, що він з огляду на час публікації своєї дисертації (1984 р.) не міг вільно 
висловитись про те, що спостережні комісії були на службі в держави й жодної 
власної легітимації як суб’єкта соціального контролю вони не мали. На нашу 
думку, не слід забувати, що такі повноваження надаються державою, і в цьому 
сенсі вже важко назвати здійснення такого контролю неформальним соціаль-
ним контролем. Тут очевидна форма здійснення формального контролю, що 
забезпечується примусовою силою держави, а спостережні комісії в такому 
разі виконували роль наймита держави.

У подальшому чітко простежується відхід від ідеї надання контрольних 
повноважень спостережним комісіям, так, наприклад, В.О. Єлєонський у робо-
ті «Спостережні комісії» (1966р.) віддає перевагу контролю за ВТУ, який він 
розуміє як контроль за дотриманням законності, виховну роботу та участь у 
вирішенні питань про зміну правового статусу засуджених. Але через 10 років 
він вже робить акцент лише на участі громадськості у виправленні й переви-
хованні засуджених [7, 18]. Нівелювання контрольних функцій спостережних 
комісій на практиці й подальша орієнтація передовсім на участь у «виправлен-
ні й перевихованні засуджених» зменшувало результативність їх діяльності, 
знижувало авторитет не лише в очах засуджених і співробітників, а й самих 
членів комісій, що, своєю чергою, породжувало формалізм і бюрократизм у їх 
роботі. Дана обставина, у кінцевому результаті була однією з причин втрати 
хоча й мінімального, але все ж таки, реального громадського контролю за сис-
темою виконання покарань.

У ході дослідження даної проблеми особливого значення серед науков-
ців набуло розроблення питань ефективності системи дії правових норм, що 
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регламентують участь колективів трудящих у виконанні покарань. Зосереджено 
увагу на розробленні та прийнятті спеціального нормативного акта, що регла-
ментував би участь трудових колективів і громадських організацій у виправ-
ленні й перевихованні засуджених у формі здійснення шефства над ВТУ. З 
цього приводу І.В. Шмаров пише, що «оскільки радянська громадськість при 
виконанні кримінального покарання бере участь у правозастосовчій та право-
охоронній діяльності, важливе значення набуває правова регламентація робо-
ти громадських організацій й колективів трудящих у діяльності виправно-тру-
дових установ та інших органів виконання покарань» [19, c.271]. Разом із тим 
науковці наголошували, що цей процес регулюється не лише нормами права, а 
й нормами моралі, що зумовлено зближенням норм права з нормами «комуніс-
тичної моральності». Більш того, багато форм участі трудових колективів у 
перевихованні засуджених просто недоцільно регламентувати в правовому 
порядку [20, c.69-75].

Іншою, не менш важливою умовою ефективності правового регулюван-
ня участі трудящих у виконанні покарань було визнано рівень правосвідомос-
ті суб’єктів, які беруть участь у цьому процесі. Тут науковці виокремили три 
основні аспекти: обізнаність суб’єктів із правовими нормами, що регламенту-
ють їх діяльність; ставлення до цих норм; поведінка суб’єктів і її відповідність 
до правових приписів. Проведене в цьому напрямі вибіркове емпіричне дослі-
дження показало недостатньо високий рівень знань правових норм, що регла-
ментують участь трудових колективів у перевихованні засуджених у формі 
шефства над ВТУ. У прямій залежності від цих знань було поставлено зацікав-
леність відповідних суб’єктів брати участь у шефській роботі у ВТУ. За даними 
дослідження, лише 4,3 відсотка представники шефських трудових колективів 
відповіли, що беруть участь в роботі з бажанням, 11,3 відсотка проявляють 
інтерес. Переважаюча більшість (62,7 відсотка) заявила, що бере участь лише 
тому, що їй надали це доручення, але будь-якої зацікавленості в них немає. 
Невипадково співробітники ВТУ під час ознайомлення з їх думкою про недо-
ліки в роботі із шефськими трудовими колективами вказували на формалізм 
та епізодичність (37 відсотків), пасивність та безініціативність (32 відсотки), а 
іноді просто відкриту бездіяльність [20, c.75]. 

Отже, можемо констатувати, неповнота й неякісність у системі право-
вих норм може при їх реалізації привести до поведінки суб’єктів, що не збіга-
ється з поставленими цілями, для яких законодавець приймає нормативно-
правовий акт. Наведені дані свідчать про те, що пробільність у правовому 
регулюванні громадського контролю за виконанням покарань, у якій би формі 
він не здійснювався, через свідомість суб’єктів впливає на їх реальну поведін-
ку. Так би сказали більшість правознавців. Але ми пропонуємо поглянути на це 
питання, використовуючи при цьому історичну екзегезу, тобто, не в контексті 
правового фетишизму. Так вже склалося, що правознавці, що б не сталося, 
одразу починають пеняти на недоліки в нормативній системі. Втім життя 
більш складне і змістовніше, ніж будь-яка сукупність правил поведінки. 
Справа як раз у тому, що неформальний соціальний контроль, або громад-
ський контроль, діє паралельно з формальним. У більшості випадків не потре-
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бує дозволів держави або іншої структури формального контролю. Тож, 
наприклад, робота зі звільненими, котрі відбули покарання у виді позбавлення 
волі, не обов’язково повинна була бути зарегламентована державою, щоби 
бути ефективною. Цього не вимагається й сьогодні, адже неформальний соці-
альний контроль, приватна ініціатива є альтернативою державному контролю. 
Втім, треба пам’ятати, які то були часи, політичний режим та умови реалізації 
приватної ініціативи. Не дивно, що більшість учасників не горіли бажанням 
брати участь у громадській роботі, оскільки то була не їхня власна ініціатива. 
А якщо би й була, то функціонувати без благословення держави вони не могли. 
Так само й не можуть і зараз. Щоправда, нині для реєстрації такої організації 
не потрібно дозволів: достатньо явочної заявки на це та жахів бюрократичної 
паперової тяганини. Навряд чи це могло бути за радянські часи. Проте як тоді, 
так і зараз для роботи громадських активістів із засудженими потрібне спри-
яння державних органів, адже вони там господарі, це їхня територія. Ось і 
виходить, що громадський контроль за такого розкладу завжди буде залежа-
ти від настрою можновладців. Але треба звернути увагу ще на одну важливу 
деталь. Очікувати такого розмаху, який був характерний для інституту шеф-
ства, сьогодні було би епічною помилкою, оскільки для порівняння ми маємо 
зовсім різні політичні системи. За умов, навіть радянського соціалізму, 
людина не сприймала себе чужою у своїй країні, оскільки вона не відчувала 
того ступеня відчуження від засобів виробництва, характерного для жорсткого 
капіталізму з елементами феодалізму, що притаманний сучасній Україні. Саме 
тому відсоток зацікавлених у шефській роботі не так дивує, як би він міг зди-
вувати в сучасній Україні. Цей чинник слід враховувати. Непрямим доказом 
слушності цього зауваження є те, що пенітенціарна справа має високий рівень 
розвитку саме в розвинутих соціалістичних країнах.

Радянському виправно-трудовому праву і законодавству був невідомий 
термін «патронаж» над засудженими та звільненими з місць позбавлення волі. 
Між тим окремі його елементи були розкидані по різним інститутам та галу-
зям права. До них належать: а) сприяння особам, звільненим із місць позбав-
лення волі, у трудовому та побутовому облаштуванні; б) діяльність спостереж-
них комісій (до досягнення засудженим повноліття – комісій в справах непо-
внолітніх) при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів; 
в) діяльність призначених неповнолітнім правопорушникам громадських 
вихователів у відповідності з положенням про них; г) покладене судом на пев-
ний колектив або окрему особу, за їх згодою, обов’язків з нагляду за умовно 
засудженими та умовно-достроково звільненими й проведення з ними вихов-
ної роботи.

Керувати перерахованими видами патронажу лише на громадській 
основі (переважно через спостережні комісії при виконавчих комітетах Рад) 
достатньо складно. Успішне проведення профілактичних заходів із засуджени-
ми вимагає не лише часу, а й певної правової підготовки, великого педагогічно-
го досвіду, знань психології різних категорій засуджених. На погляд 
С.І. Зельдова, таку роботу доцільно доручити спеціальному державному орга-
ну (з максимальним залученням громадськості, наприклад, патронажному 
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відділу міського (районного) виконавчого комітету Рад народних депутатів), а 
його основними завданнями визнати організацію й координацію роботи із 
звільненими особами з метою попередження рецидиву з їх боку; здійснення 
персонального контролю за звільненими на певній території; надання їм допо-
моги в працевлаштуванні, враховуючи їх здібності, професійну кваліфікацію, 
а також суспільну необхідність; сприяння у вирішенні їх житлово-побутових 
потреб; здійснення контролю за проведенням та організацією виховної роботи 
на виробництві й у організаціях, де працюють або навчаються звільнені [21, 
c.67-68].

Одним із найбільш ефективних засобів контролю за особистістю засудже-
ного радянське законодавство визнало внутрішній соціальний контроль у формі 
самодіяльних організацій і спробувало його використати для покращання ефек-
тивності виконання покарань. Згідно зі ст. 32 Основ виправно-трудового законо-
давства СРСР и союзних республік такі організації створювалися в місцях 
позбавлення волі. На них покладалася складна й відповідальна соціальна функ-
ція, що полягала у всебічному сприянні адміністрації виправно-трудових уста-
нов у виховній роботі з ресоціалізації особистості засуджених, шляхом розвитку 
навичок колективізму, корисної ініціативи, а також організованого впливу 
колективу на особистість у процесі виправлення та перевиховання.

Висновки. Короткий екскурс в історію правової думки дозволяє зробити 
висновок про те, що громадський контроль є одним з важливих засобів забезпе-
чення законності у сфері виконання кримінальних покарань. Значний внесок у 
реалізацію ідеї участі громадськості в діяльності пенітенціарної системи здійсни-
ли провідні радянські фахівці у галузі виправно-трудового права 1960-70-их рр. 
Звертаючись до правових ідей радянських вчених щодо співпраці ВТУ з громад-
ськістю, буде справедливим відзначити, що в минулому мали місце цікаві, такі, 
що заслуговують на увагу підходи до участі суспільства у діяльності пенітенціар-
ної системи. Незважаючи на різні думки і підходи до оцінки їх ефективності на 
практиці, слід констатувати, що у розглянутий період був зроблений серйозний 
внесок у розробку теорії форм участі громадських організацій у діяльності орга-
нів і установ пенітенціарної системи та основних функції, що повинні виконува-
ти громадські організації, приймаючи участь у діяльності ВТУ: правотворчої, 
коли громадськість впливає на діяльність держави, що регулює за допомогою 
норм права роботу ВТУ; контроль за дотриманням законності у ВТУ й взагалі 
діяльності цих установ з виправлення та перевиховання засуджених; здійснення 
допомоги ВТУ в працевлаштуванні засуджених тощо. 
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Пальченкова В.М. Радянські правознавці про участь громадськості у діяль-
ності пенітенціарної системи 

Стаття присвячена вивченню робіт теоретиків та практиків виправно-тру-
дової системи радянського періоду історії української державності про зміст, форми 
та значення громадського контролю у системі виконання кримінальних покарань. 
Констатовано, що незважаючи на різні думки і підходи до оцінки ефективності гро-
мадського контролю на практиці був зроблений серйозний внесок у розробку теорії 
форм участі та основних функцій громадських організацій у діяльності органів і 
установ пенітенціарної системи. 

Ключові слова: виправлення та перевиховання засуджених, виправно-трудове 
право, радянський період, спостережні комісії, шефська робота.

 
Пальченкова В.М. Советские юристы об участии общественности в работе 

пенитенциарной системы
Статья посвящена изучению работ теоретиков и практиков исправительно-

трудовой системы советского периода истории украинской государственности о 
содержании, формах и значение общественного контроля в системе исполнения 
уголовных наказаний. Констатировано, что несмотря на различные мнения и 
подходы к оценке эффективности общественного контроля на практике был сделан 
серьезный вклад в разработку теории форм участия и основных функций 
общественных организаций в деятельности органов и учреждений пенитенциарной 
системы.
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Palchenkova V.M. Soviet lawyers on public participation in the activities of the 
penitentiary system

The article is devoted to studying of the works of theorists and practitioners of the 
corrective labor system in the Soviet period in the history of the Ukrainian statehood about 
content, form and meaning of the social control in the system of execution of criminal 
penalties. It is noted that despite the different views and approaches to assess the 
effectiveness of public control in practice, was made a major contribution to the development 
of the theory of forms of participation and basic functions of public organizations and 
institutions of the penitentiary system.

Key words: correction and rehabilitation of prisoners, correctional labor law, the 
Soviet period, supervisory commissions, voluntary work. 

Стаття надійшла до редакції 11.09.2015.
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Постановка проблеми. Підґрунтям існування європейської, демокра-
тичної, правової держави і напрямком її діяльності в ствердженні і забезпечен-
ні прав і свобод людини є запобігання злочинності. Конституційні засади 
(ст.3) гарантують, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність [1].

У світлі конституційних гарантій основним завданням кримінологічних 
досліджень є розробка ефективних заходів запобігання злочинності, які дали б 
змогу з максимальною результативністю розподілити ресурси суспільства для 
загальносоціального запобігання цьому явищу, а правоохоронним органам 
організувати спеціально-кримінологічну (індивідуальну) профілактику про-
типравних діянь. 

Одним із напрямків у вирішені цієї задачі є дослідження проблеми кри-
мінальної агресії. В кримінальному законодавстві це поняття не знайшло свого 
місця, але поряд з цим теорія агресії в міжнародних відносинах є однією із 
найактуальніших проблем міжнародного права. В рамках кримінологічної 
науки проблема кримінальної агресії викликає численні дискусії. Але біль-
шість вітчизняних досліджень висвітлюють лише певні її види: фізична (вбив-
ство, тілесні ушкодження), вербальна (злочинні погрози, наклеп, знущання), 
інструментальна тощо. Однак, сама сутність кримінальної агресії залишається 
поки що не достатньо дослідженою кримінологами.

Міждисциплінарність проблеми кримінальної агресії потребує викорис-
тання для її дослідження знань в галузі не тільки кримінології, кримінального 
права, але і соціальної психології, фізіології та багатьох інших наук, у сфері 
вивчення яких знаходиться людина. 

© О.В. Григор’єва, 2015
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. У тій чи іншій мірі проблемі 
кримінальної агресії приділяли увагу: Ю.М. Антонян, А. Бандура, 
О.М. Бандурка, Л.М. Балабанова, Х. Дельгадо, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, 
Й.А. Кудрявцев, О.М. Литвак, К. Лоренц, О.Ю Михайлова, І.П. Павлов, 
О.Р. Ратінов, А.О. Реан, Н.О. Ратінова, Т.Г. Румянцева, Е. Фромм, Х. Хекхаузен, 
К. Хорні, О.М. Храмцов та інші вчені.

Метою статті є з’ясування сутності кримінальної агресії особи задля 
визначення її поняття. 

Основні результати дослідження. Проблема природи кримінальної 
агресії, встановлення її сутності та визначення поняття завжди цікавила уми 
дослідників у галузях суспільних та природничих наук. Вона хвилювала і гро-
мадську думку в напрямку очікування від держави практичних кроків щодо 
забезпечення прав і свобод людини, а саме: життя, здоров’я, честі, гідності, 
недоторканності та безпеки (ст. 3 Конституції України) [1]. 

Зважаючи на міждисциплінарну дискусійність даної проблематики, а 
також існуванням та широким використанням у кримінальному законодавстві 
таких споріднених понять як «насильство» та «жорстокість» необхідно встано-
вити їх співвідношення з кримінальною агресією.

Насильство – стародавня та всюдисуща тінь людства. Тлумачний слов-
ник В. Даля трактує «насильство» як примус, неволю, потребу, силування, 
сором’язливу дію, образливе, незаконне і свавільне [2, с.481]. В кримінальному 
праві насильство – об’єктивна сторона злочину, визначається як умисний 
фізичний чи психічний вплив однієї особи на іншу, проти її волі, що спричиняє 
цій особі фізичну, моральну, майнову шкоду, або містить у собі загрозу заподі-
яння зазначеної шкоди зі злочинною метою. 

Жорстокість – риса характеру особи [3, с.261], що виявляється у заподі-
янні іншій особі (групі осіб) фізичних чи моральних страждань. В.Даль визна-
чав жорстокість як: немилосердний, немилостивий, безжалісний, нелюдський, 
який не знає жалю, співчуття, непомірно суворий, тяжкий, мученицький, 
нестерпний, злигодній, невблаганний, невмолимий [2, с.536]. Особлива жор-
стокість, передбачає заподіяння потерпілому або його близьким особливих 
страждань чи мучення [4, с.42]. В кримінальному праві вчинення злочину з 
особливою жорстокістю є обставиною, яка: обтяжує покарання (п. 10 ч.1 ст.67 
КК України), характеризує злочинну поведінку (статті 120, 300 КК України), 
об’єктивну сторону злочину (ст.434 КК України), є кваліфікуючою ознакою 
певних видів діянь (п.4 ч.2 ст.115 КК України) [5].

Дослідження проблеми кримінальної агресії неможливе без з’ясування 
поглядів вчених на такі поняття як «агресія» (лат. – «напад») та «агресив-
ність». Видатний вітчизняний кримінолог А.П. Закалюк під агресивністю 
розуміє індивідуально – психологічну рису в структурі особи злочинця, а 
насильство, на думку вченого, є проявом агресії [6, с.35]. Ю.М. Антонян під 
агресією розуміє поведінку, яка проявляється в демонстрації сили, погрози її 
застосування або у використанні сили стосовно окремої людини чи групи 
людей. Агресивність, на його думку, – це риса особи, а агресія – її прояв [7, 
с.13-14]. А.О. Реан агресією вважає будь-які дії, які спричиняють або можуть 
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спричинити шкоду інший людині, групі людей. Агресивність, на думку авто-
ра, – це властивість особи, яка втілюється в готовності до агресії [8, с. 37]. 
Х. Дельгадо розглядає агресивність людини як поведінкову реакцію, для якої 
характерно застосування сили з метою нанесення ушкоджень людям або пред-
метам [9, с.124]. Німецький психолог Х.Хекхаузен розуміє агресію як специ-
фічно орієнтовану поведінку, спрямовану на усунення або подолання всього 
того, що загрожує фізичній та (або) психічній цілісності живого організму [10, 
с.367]. Соціопсихолог Е. Фромм, диференціюючи феномен агресії, поділяє її 
на доброякісну агресію, яка передається людині генетично і спрямована на 
збереження життя, та злоякісну, що проявляється як потяг людини до абсо-
лютного володарювання над іншою живою істотою і бажання руйнувати [11, 
с.97]. О.Р. Ратінов розглядає агресивність в якості властивості людини як сус-
пільного індивіда, а агресію – прояв агресивності в деструктивних діях з метою 
нанесення шкоди тій чи інший особі [12, с.5]. Т.В. Алексєєва і Н.І. Ковальчишина 
вважають, що агресія – це мотивована деструктивна поведінка індивіда, що 
суперечить заведеним правилам і нормам існування людей у соціумі, що 
завдає моральної, фізичної, матеріальної або психологічної шкоди іншим 
людям [13, с.5]. 

Таким чином, необхідно зробити висновок, що в науці поняття «агресія» 
і «агресивність» не тотожні. Поняття «насильство» та «агресія» – взаємообу-
мовлені, а «жорстокість» і «агресивність» – взаємодоповнюючі.

Отже, агресивність та жорстокість розглядається дослідниками в якості 
індивідуально-особистісної риси особи, а агресія, на думку вчених, є проявом 
агресивності.

Кримінальний кодекс України в якості однієї із обставин, що виключає 
злочинність діяння, визначає необхідну оборону (ст.36 КК України) [5]. Для 
дослідження сутності кримінальної агресії необхідно розглянути взаємозв’язок 
агресії та агресивності на прикладі необхідної оборони, в якій правомірне запо-
діяння шкоди (насильства) найбільш повно реалізує конституційне право 
людини захищати своє життя та здоров’я, життя і здоров’я інших людей від 
протиправних посягань (ч.2 ст.27 Конституції України) [1].

Кримінальний кодекс України в частинах 1, 2 ст.36 передбачає, що 
кожна особа має право на необхідну оборону, розуміючи під нею дії, вчинені з 
метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищаєть-
ся, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від сус-
пільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, 
необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи при-
пинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж 
необхідної оборони, незалежно від можливості уникнути суспільно небезпеч-
ного посягання або звертання за допомогою до інших осіб чи органів влади [5]. 

Отже, необхідна оборона виступає в якості найбільш ефективного засо-
бу протидії суспільно небезпечним діям, який наданий кожному громадянину 
в захисті ним конституційного права на життя (ст.27 Конституції України), 
повагу на його гідність (ст.28 Конституції України), свободу та особисту недо-
торканність (ст.29 Конституції України). Вона дисциплінуюче діє на тих осіб, 
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які здатні порушити суспільні відносини [14, с.4]. Т.Г. Шавгулідзе, вказуючи на 
загальнопревентивне значення необхідної оборони, зазначає, що безпосередня 
можливість активного опору з боку того, хто обороняється, іноді сильніше 
впливає на психіку того, хто посягає, ніж більш віддалена можливість бути 
підданому покаранню у майбутньому [15, с.28]. 

Суттєво, що в необхідній обороні знайшли своє відображення найбільш 
важливі конституційні права людини, які мають своїм підґрунтям природне 
право на життя, вітальну (життєву) потребу в самозбереженні, що забезпечу-
ють існування людини як живої істоти. Не можна не відмітити і суспільної 
корисності необхідної оборони в запобіганні суспільно небезпечним діям. 
Адже, те, що було споконвічно засобом виживання виду на ранньому етапі 
людського розвитку, у період державності, стало не тільки невід’ємним правом 
людини (Кароліна, Закон Ману), а і одним із правових засобів запобігання 
злочинам шляхом стимулювання поведінки, що перешкоджає їх вчиненню [15, 
с.123]. У Стародавньому Римі необхідна оборона визнавалася природним пра-
вом, яке притаманне людині. Найбільш повно право на необхідну оборону 
висловив Цицерон. Зокрема, він наголошував, що існує священний закон, 
закон неписаний, але який народився разом з людиною; закон, який з’явився 
раніше законів, легенд, раніше появи всіх книг, але написаний природою в її 
безсмертному кодексі; його ми перейняли, здобули із самої природи; цей закон 
не стільки вивчили, скільки відчули, не стільки впізнали, скільки відгадали. 
Він зазначав: у час невідворотної небезпеки, яка з’явилася під кинджалом сво-
єкористя або ненависті, дозволений усякий засіб рятування. Якщо необхід-
ність справедливого захисту потребує застосування меча, то не можна ставити 
в провину тому, хто взяв меч для свого рятування і уражає вбивцю [16, с.41]. 

Природа наділила людину інстинктами, які забезпечують її існування та 
самозбереження, а отже, і життя в навколишньому середовищі. Іноді її існуван-
ня пов’язане з виникненням критичного стану (в даному випадку це – суспіль-
но небезпечне посягання), в якому опиняється людина і який є небезпечним 
для її життя. Тут агресивна поведінка людини пов’язана з активізацією нерво-
вої системи – того компонента, який спонукає нас «вступати в бій або рятува-
тися втечею» [17, с.244]. На думку К. Лоренца, це – «мужність розпачу» [18, 
с.35] перед обличчям небезпеки. 

Важливо, що джерело насильства людства, на нашу думку, зародилося 
разом з інстинктом людини на самозбереження, з її природною властивістю – 
агресивністю. 

На підставі вищевикладеного необхідно зробити висновок, що агре-
сивність як природна властивість (один із проявів інстинкту самозбережен-
ня), що генетично притаманна людині, знаходить свій прояв у необхідній 
обороні – деструктивних діях, вчинених з метою захисту, що виключає зло-
чинність діяння за умови правомірності заподіяння шкоди (насильства). 
Отже, агресивність як природна властивість людини знаходить свій прояв у 
захисній агресії – діях деструктивного характеру, що пов’язані із заподіян-
ням правомірної шкоди (насильства). За відсутності умов правомірності 
агресивність знаходить свій прояв у кримінальній агресії, тобто в діях 
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деструктивного характеру, що пов’язані із заподіянням протиправної шкоди 
(насильства). Умови, за яких правомірне заподіяння шкоди (насильство) – 
захисна агресія, перетворюється в протиправне заподіяння шкоди (насиль-
ство) – кримінальну агресію, чітко визначені теорією кримінального права. 
А саме: умови, які характеризують суспільно небезпечне посягання (наяв-
ність та дійсність суспільно небезпечного посягання); умови, які характери-
зують захисні дії (мета – захист цінностей, які безпосередньо вказані в ч.1 
ст.36 КК України: права та інтереси особи, яка захищається, інших осіб, сус-
пільні інтереси або інтереси держави; шкода має заподіюватися лише особі, 
яка вчиняє посягання, а не будь-якій іншій особі; захист не має перевищува-
ти меж необхідної оборони) [5].

Агресія як деструктивна дія, правомірне заподіяння шкоди (насиль-
ства), вчинена з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, 
яка захищається (необхідна оборона), є суспільно корисним і вибачальним 
проявом агресивності. Вона, таким чином, набуває характеру захисної агресії і 
спрямована на задоволення вітальної (життєвої) потреби в самозбереженні 
при виникненні суспільно небезпечного посягання. Дана властивість для будь-
якого живого організму, взагалі, і для людини, зокрема, є основоположною, а 
отже – нормою. Від норми залежить віднесення поведінки до правомірної або 
протиправної. У визначенні поведінки в якості агресивної вирішальне місце 
повинно належати поняттю норми, звідси і назва даної орієнтації. Норми фор-
мують своєрідний механізм контролю за визначенням тих чи інших дій. Коли 
цих норм дотримуються, сприймана поведінка не буде розглядатися спостері-
гачем у якості агресивної, (протиправної – авт.) незалежно від ступеня згуб-
ності наслідків такої поведінки. І навпаки, якщо норми порушені, на поведінку 
«навішується ярлик агресії». Таким чином, поведінка називається агресивною 
при наявності двох обов’язкових умов: коли мають місце згубні для жертви 
наслідки і коли порушені норми поведінки» [19, с.84]. Норма, – за думкою 
Л.М. Балабанової, – відображає наявність нормальних структурних і функці-
ональних передумов для нормальної життєдіяльності організму та психіки [20, 
с.332].

Отже, на нашу думку, захисний характер агресії як деструктивної дії, 
вчиненої у стані необхідної оборони, за умови її правомірності набуває норма-
тивного характеру. 

Висновки. Підводячи певний підсумок, можна стверджувати, що понят-
тя «насильство», «агресія», «жорстокість» та «агресивність» взаємопов’язані. 
Насильство є проявом агресії, а джерело насильства людства – в його природ-
ній агресивності, спрямованій на самозбереження. Жорстокість – є властивіс-
тю характеру особи поряд із агресивністю.

Сутність кримінальної агресії особи розкривається через взаємозв’язок 
агресії як дії деструктивного характеру, засобу заподіяння правомірної шкоди 
(насильства), агресії як дії деструктивного характеру, засобу заподіяння про-
типравної шкоди (насильства) та агресивності як природної властивості, що 
генетично притаманна людині або її індивідуально-особистісної риси полягає 
в тому, що:
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– деструктивні дії, пов’язані з правомірним заподіянням шкоди (насиль-
ства) мають характер захисної агресії і є проявом агресивності як природної 
властивості, генетично притаманної людині;

– деструктивні дії, пов’язані з протиправним заподіянням шкоди 
(насильства), мають характер кримінальної агресії і є проявом агресивності як 
індивідуально-особистісної риси особи, що включає в себе: жорстокість, воро-
жість, запальність, дратівливість тощо;

– захисна агресія знаходить свій найбільший прояв у правомірному 
заподіянні шкоди (насильства) – необхідній обороні;

– правомірність захисної агресії як деструктивної дії, пов’язаної із запо-
діянням шкоди (насильства), обумовлена наявністю чітко визначених законо-
давцем критеріїв;

– захисна агресія, як деструктивні дії, набувають характеру заподіяння 
протиправної шкоди (кримінальної агресії) у разі невідповідності критеріям 
правомірності необхідної оборони (наприклад, перевищення меж необхідної 
оборони);

– кримінальна агресія особи – це суспільно небезпечна форма прояву 
десоціалізації особи, яка пов’язана із протиправним заподіянням шкоди 
(насильства) з метою спричинення фізичних, психічних страждань, тілесних 
ушкоджень або позбавлення життя.

На важливу роль існування інституту необхідної оборони, в правовому 
забезпеченні запобігання злочинам (кримінальній агресії), вказував видатний 
російський вчений М.С. Таганцев. Вчений звертав увагу на те, що оборона є 
необхідним доповненням охоронної діяльності держави, і ушкодження, яке 
завдане інтересам того, хто нападає, є не тільки протизаконним або вибачаль-
ним, але і правомірним [21, с. 520]. 
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Григор’єва  О.  Агресія, насильство, жорстокість
У статті розглядаються теоретичні питання міждисциплінарної проблеми 

кримінальної агресії особи в рамках кримінологічної науки. З урахуванням проведеного 
аналізу різноманітних точок зору на дану проблему висунуто   низку теоретичних 
положень та висновків відносно сутності кримінальної агресії особи, взаємозв’язку 
агресії, насильства та жорстокості. Досліджений взаємозв’язок агресії як дії деструк-
тивного характеру, засобу заподіяння правомірної шкоди (насильства), агресії як дії 
деструктивного характеру, засобу заподіяння протиправної шкоди (насильства) та 
агресивності як природної властивості, що генетично притаманна людині або її інди-
відуально-особистісної риси, запропоновано визначення поняття кримінальної агресії 
особи.

Ключові слова: агресія, агресивність, насильство, жорстокість, кримінальна 
агресія, захисна агресія, правомірне заподіяння шкоди, протиправне заподіяння 
шкоди.

Григорьева  Е. Агрессия, насилие, жестокость
В статье рассматриваются теоретические вопросы междисциплинарной 

проблемы криминальной агресси личности в рамках криминологической науки.  С уче-
том проведенного анализа различных точек зрения на данную проблему выдвинуто 
ряд теоретических положений и выводов относительно сущности криминальной 
агресси личности, взаимосвязи агрессии, насилия и жестокости. Исследована взаи-
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мосвязь агрессии как действия деструктивного характера, средства причинения 
правомерного вреда (насилия), агрессии как действия деструктивного характера, 
средства причинения противоправного вреда (насилия) и агрессивности как природ-
ного свойства, которое генетически присуще человеку или его индивидуально-лич-
ностная характеристика, предложено определение понятия криминальной агрессии 
личности.

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, насилие, жестокость, криминаль-
ная агрессия, защитная агрессия, правомерное причинение вреда, противоправное 
причинение вреда.

Grygoreva E. Аggression, violence, brutality
In the article the theoretical questions of interdisciplinary problems of criminal 

aggression in criminal science. With regard to the analysis of the various points of view on 
this problem set a number of theoretical positions and conclusions regarding the essence of 
the criminal aggression of the person :investigated the relationship of destructive nature, 
means causing legitimate damage (violence) aggression as the actions of destructive nature , 
means of inflicting unlawful  damage (of violence) and aggressiveness as a natural property 
that genetically  inherent in the person or her individually – personal traits the proposed 
definition of the person .

Key words: aggression, aggressiveness, violence, brutality, criminal aggression, 
protective aggression, lawful damage, legitimate damage. 

Стаття надійшла до редакції 03.09.2015.
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ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕТЕКТИВІВ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО 

 УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження обґрунтовуєть-
ся наявністю прогалин у законодавстві щодо реалізації профілактичної діяль-
ності детективами Національного антикорупційного бюро України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми усунення причин 
і умов, які сприяли вчиненню злочину досліджували такі науковці, як: 
О.В. Баганець, С.О. Баранов, Ю.М. Грошевий, В.С. Зеленецький, А.О. Ляш, 
М.М. Михеєнко, О.В. Сіренко, Л.В. Омельчук, О.Є. Омельченко, І.В. Павленко, 
В.О. Попелюшко, М.М. Сербін, С.М. Стахівський та ін. разом з тим зміни у 
законодавстві зумовлюють необхідність подальшого дослідження проблем 
запобігання злочинам у кримінальному провадженні.

Метою статті є розгляд проблемних питань виконання детективами 
Національного антикорупційного бюро обов’язку передбаченого Законом 
України «Про Національне антикорупційне бюро України» [1] щодо здійснен-
ня інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення та усунення причин 
та умов, які сприяли вчиненню кримінальних  правопорушень.

Основні результати дослідження. 14 жовтня 2014р. прийнятий Закон 
України «Про Національне антикорупційне бюро України» [1]. Згідно з ч.1 
ст.1 цього Закону, Національне антикорупційне бюро України (далі – 
Національне бюро) є державним правоохоронним органом, на який поклада-
ється попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 
корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобі-
гання вчиненню нових. Завданням цього бюро є протидія кримінальним пра-
вопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять 
загрозу національній безпеці.

Про обов’язки Національного бюро йдеться у ст.16 вказаного Закону. 
Дане бюро: 1) здійснює оперативно-розшукові заходи з метою попередження, 
виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесе-
них законом до його підслідності, а також в оперативно-розшукових справах, 
витребуваних від інших правоохоронних органів; 2) здійснює досудове роз-
слідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслід-
ності, а також проводить досудове розслідування інших кримінальних право-
порушень у випадках, визначених законом; 3) вживає заходів щодо розшуку та 
арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації або 
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спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до під-
слідності Національного бюро, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та 
іншого майна, на яке накладено арешт; 4) взаємодіє з іншими державними 
органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами для 
виконання своїх обов’язків; 5) здійснює інформаційно-аналітичну роботу з 
метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримі-
нальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро; 
6) забезпечує особисту безпеку працівників Національного бюро та інших 
визначених законом осіб, захист від протиправних посягань на осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві, у підслідних йому кримінальних право-
порушеннях; 7) забезпечує на умовах конфіденційності та добровільності 
співпрацю з особами, які повідомляють про корупційні правопорушення; 
8) звітує про свою діяльність порядку, визначеному цим Законом, та інформує 
суспільство про результати своєї роботи; 9) здійснює міжнародне співробітни-
цтво у межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та між-
народних договорів України.

У ч.1 ст.10 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 
України» зазначено, що оперативно-розшукову діяльність та досудове розслі-
дування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до 
підслідності Національного бюро, а також в інших справах, витребуваних до 
даного бюро прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів під час 
проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування пра-
цівниками Національного бюро, проводять старші детективи та детективи 
цього бюро, які є державними службовцями. Відповідно до п.2 ч.1 ст.38 
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), підрозділ 
детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного бюро є органом 
досудового розслідування. 

Обов’язок здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою вияв-
лення та усунення причин та умов, які сприяли вчиненню кримінальних 
право порушень передбачений п.5 ч.1 ст.16 вказаного Закону покладається на 
детективів Національного бюро при проведенні досудового розслідування 
кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності цього бюро. Така 
підслідність визначена ч.5 ст.216 КПК. Детективи Національного бюро здій-
снюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 
209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 
364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна 
хоча б одна з таких умов:

1) злочин вчинено: Президентом України, повноваження якого припи-
нено, народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом 
Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, 
Головою Національного банку України, його першим заступником та заступ-
ником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради націо-
нальної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником;  
державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої категорії 
посад, особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорії посад дер-
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жавної служби; депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою 
особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої 
категорії посад; суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної 
юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними 
цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, секретарем 
секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції; Генеральним 
прокурором України, його заступником, помічником Генерального прокурора 
України, прокурором Генеральної прокуратури України, слідчим Генеральної 
прокуратури України, керівником структурного підрозділу Генеральної про-
куратури України, прокурором Автономної Республіки Крим, міст Києва і 
Севастополя, області та його заступником, керівником структурного підрозді-
лу прокуратури Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, 
області; особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, 
державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного 
захисту, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання 
державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою 
особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне зван-
ня державного радника податкової та митної справи III рангу і вище; військо-
вослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби 
безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеці-
альної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових 
формувань, утворених відповідно до законів України; керівником суб’єкта 
великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або 
комунальної власності перевищує 50 відсотків; 

2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше 
разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 
час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного 
органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого 
самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого є част-
ка державної або комунальної власності); 

3) злочин, передбачений ст.369, ч.1 ст.369-2 Кримінального кодексу 
України, вчинено щодо службової особи, визначеної у ч.4 ст.18 КПК або в п.1 
цієї частини.

Детективи Національного бюро з метою попередження, виявлення, при-
пинення та розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені ст.216 КПК 
до його підслідності, за рішенням Директора цього бюро та за погодженням із 
прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, можуть також 
розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності 
інших органів. Детективи підрозділу внутрішнього контролю Національного 
бюро розслідують злочини, передбачені статтями 354, 364-370 Кримінального 
кодексу України, які були вчинені службовою особою цього бюро (крім 
Директора Національного бюро, його першого заступника та заступника). 
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Отже, під час досудового розслідування вказаних злочинів детективи 
Національного бюро, детективи підрозділу внутрішнього контролю цього 
бюро зобов’язані, виконуючи вимоги п.5 ч.1 ст.16 Закону України «Про 
Національне антикорупційне бюро України», здійснювати інформаційно-ана-
літичну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють їх 
вчиненню. 

Однак КПК, яким повинні керуватися детективи Національного бюро під 
час проведення досудового розслідування, не містить положень про їх обов’язок 
встановлювати причини та умови, які сприяли вчиненню кримінальних право-
порушень, віднесених до підслідності цього бюро. Законодавець також не покла-
дає цей обов’язок на слідчого та прокурора при розслідуванні інших криміналь-
них правопорушень, на що звертають увагу науковці [2, с.282; 3, с.53].

Так, В.Юрчишин зазначає, що КПК не вимагає від слідчих і прокурорів 
займатися попередженням кримінальних правопорушень і навіть не зараховує 
виявлення причин та умов, які сприяли їх вчиненню, до предмета доказування 
у кримінальному провадженні. «Це суттєвий недолік, який необхідно терміно-
во усунути, бо спеціально-кримінологічне запобігання кримінальним право-
порушенням є обов’язковим атрибутом кримінального процесу будь-якої 
демократичної країни світу і займає в ньому чільне місце» [4, с.157]. «Зумовлено 
це тим, що розслідування кримінальних правопорушень, з одного боку, 
пов’язується з реакцією суспільства і держави на конкретне кримінальне пра-
вопорушення з метою вжиття до винуватих кримінально-правових заходів, а з 
іншого – з кримінологічною реакцією суспільства і держави на фактори, детер-
мінуючі кримінальні правопорушення, шляхом їх усунення чи блокування» [5, 
с.215]. Без встановлення усієї сукупності негативних обставин, що сприяли 
вчиненню кримінального правопорушення, неможливо досягти успіху у про-
тидії кримінальним правопорушенням, та й взагалі запобіжна (профілактич-
на) функція є загальнодержавною [6, с.33]. 

Науковець вважає необхідним віднести причини та умови, що сприяли 
вчиненню кримінальних правопорушень, до обставин, які відповідно до 
ст.91 КПК підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Таке допо-
внення цієї статті «сприятиме подальшій активізації профілактичної діяльнос-
ті слідчого та прокурора й одночасно зміцненню законності та правопорядку в 
державі» [4, с.164; 5, с.222]. 

Пропозицію про доповнення ст.91 КПК положенням, що у кримінально-
му провадженні підлягають доказуванню причини та умови, які сприяли вчи-
ненню кримінального правопорушення, також висловили В.Шибіко [7, с.107], 
О.Баганець [8, с.84-85], І.Павленко [9, с.384], М.Сербін [10, с.190]. 

Нами поділяються ця пропозиція. Безумовно, упущенням законодавця 
є те, що у КПК відсутня норма про обов’язок органів, які здійснюють кримі-
нальне провадження, встановлювати причини і умови, які сприяли вчиненню 
кримінального правопорушення, та вживати заходів щодо їх усунення. 
Дослідження обставин кримінального провадження не є всебічним та повним, 
якщо не виявлені причини та умови вчинення злочину. Невжиття заходів 
щодо їх усунення може бути використано для учинення інших злочинів [10, 
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с.190]. Без «з’ясування причин та умов конкретного злочину неможливо поба-
чити загальну картину причин та умов того чи іншого виду злочинності, а від-
так і злочинності загалом. Це, в свою чергу, паралізує вироблення профілак-
тичних заходів у боротьбі з нею»[9, с.383-384].

У п.11 ч.1 ст.17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро 
України» зазначено, що працівники Національного бюро для виконання 
покладених на них обов’язків вправі надавати державним органам, органам 
місцевого самоврядування обов’язкові до розгляду пропозиції та рекомендації 
щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних право-
порушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також отримува-
ти від цих органів протягом 30 днів інформацію про розгляд таких пропозицій 
та рекомендацій.

Зі змісту ч.3 ст.26 цього Закону можна дійти висновку, що детективи 
Національного бюро повинні складати та направляти до відповідних держав-
них органів подання про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кри-
мінального правопорушення. У цій нормі вказано, що щороку не пізніше 
10 лютого та 10 серпня Директор Національного бюро подає Президенту 
України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий 
звіт про діяльність Національного бюро протягом попередніх місяців, який, 
поряд з іншими відомостями, повинен містити інформацію про кількість 
направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню 
корупційного правопорушення. 

Разом з тим у чинному КПК, на відміну від КПК 1960 р., відсутня стаття 
про таку форму запобігання злочинам як внесення органом досудового розслі-
дування, прокурором подання по усунення причин та умов, які сприяли їх вчи-
ненню. У юридичній літературі відмічається, що це не забезпечує реалізацію 
загальних і конкретних завдань профілактики злочинів у суспільстві [11, с.254]. 
Висловлена слушна пропозиція внести до КПК доповнення про внесення цього 
подання на розгляд державних органів та посадових осіб [8, с.86; 12, с.45-46].

Про зазначену форму запобігання злочинам мова йде у проекті Закону 
України №4444 від 14 березня 2014 р. «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо слідчих, що здійснюють досудове роз-
слідування» [13]. КПК пропонується доповнити ст.91-1 «Подання слідчого, 
прокурора в кримінальному провадженні», закріпивши у ній такі положення: 
слідчий, прокурор, установивши в ході досудового розслідування причини і 
умови, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення, вносять у від-
повідний державний орган, громадську організацію, установу, підприємству 
незалежно від форм власності або посадовій особі подання про вжиття заходів 
для усунення цих причин і умов; не пізніше місячного строку за поданням має 
бути вжито необхідних заходів і про результати поінформовано особу, яка 
надіслала подання; у разі залишення подання без розгляду слідчий, прокурор 
зобов’язаний ужити заходів, передбачених статтями 254-257 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення.

Висновки. На наш погляд, ст.91-1 проекту Закону України №4444 від 
14 березня 2014 р. «Про внесення змін до Кримінального процесуального 
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кодексу України щодо слідчих, що здійснюють досудове розслідування» [13] 
необхідно уточнити, враховуючи те, що посадові особи, які здійснюють досу-
дове розслідування злочинів, передбачених ч.5 ст.216 КПК, мають статус 
детективів. Після слова «прокурор» дану статтю слід доповнити словами 
«детектив Національного антикорупційного бюро України». Крім того, КПК 
доцільно доповнити статтею, яка б визначала вимоги до подання слідчого, про-
курора, а також детектива Національного бюро про усунення причин і умов, 
що сприяли вчиненню кримінального правопорушення. 
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ПРИЙНЯТТЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ 
ПРО АРЕШТ МАЙНА

Постановка проблеми. Арешт майна є одним із заходів забезпечення 
кримінального провадження, застосування якого регламентовано главою 17 
Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК). 

Відповідно до ч.1 ст.170 цього Кодексу, арештом майна є тимчасове 
позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть 
цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями  підозрюваного, обви-
нуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а 
також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до 
такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового 
характеру у вигляді  конфіскації майна, можливості відчужувати певне його 
майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у вста-
новленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для 
особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває 
майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати 
його. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Деякі аспекти підстав, умов 
та порядку застосування цього заходу забезпечення кримінального прова-
дження розглядали Р. Андрєєв, О. Верхогляд-Герасименко, Р. Герасимов, 
І. Гловюк, О. Колесников, О. Комарницька, Г. Кожевніков, Л. Удалова, 
В. Фаринник, С. Чернявський,  О. Шило та ін. 

Метою статті є розгляд  дискусійних та недостатньо досліджених  
питань прийняття слідчим суддею рішення про арешт майна.

© М.А. Макаров, 2015
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Основні результати дослідження. Згідно з ч.1 ст.171 КПК, з клопотан-
ням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слід-
чий за погодженням з прокурором,  а з метою забезпечення цивільного позо-
ву – також цивільний позивач.

Деякі науковці не погоджуються з тим, що цивільний позивач вправі 
ініціювати розгляд слідчим суддею питання про арешт майна. Вони вважають, 
що таке регулювання не узгоджується з засадою публічності кримінального 
провадження та висловлюються за позбавлення його такого права. Звертатися 
до слідчого судді  з клопотанням про арешт майна повинен слідчий та проку-
рор [1, с.77; 2, с.78].

Це право слід залишити цивільному позивачеві, однак необхідно вста-
новити межі його використання. Немає сенсу у розгляді клопотання цього 
учасника кримінального провадження про арешт майна, якщо слідчий суддя 
вже вирішив  клопотання прокурора, слідчого про застосування цього заходу 
забезпечення кримінального провадження. На нашу думку, ч.1 ст.171 КПК 
доцільно доповнити положенням, що цивільний позивач має право звернутися 
до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення 
цивільного позову у тому випадку, якщо прокурор, слідчий ще не ініціював 
розгляд даного питання. 

Частина 2 ст.171 КПК визначає, у клопотанні слідчого, прокурора про 
арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв’язку з якими потрібно 
здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 
3) документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить аре-
штувати. 

З правила п.3 ч.2 ст.171 КПК є виключення, про яке йдеться у п.19 
інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 р. №223-558/0/4-13 «Про 
деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового 
контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження» [3, с.174-184]. 

Роз’яснено, що згідно з п.3 ч.2 ст.171 КПК слідчий (прокурор) у своєму 
клопотанні про арешт майна має назвати документи, які підтверджують право 
власності на майно, що підлягає арешту. Разом з тим під час розгляду відповід-
них клопотань слідчим суддям необхідно враховувати, що такі документи не 
можуть бути зазначені у клопотанні та надані щодо майна, право власності на 
яке неможливо підтвердити документально (наприклад, на майно, вилучене з 
обігу, рухоме майно, що не підлягає державній реєстрації і документи щодо 
якого відсутні, тощо), а також щодо майна, яке підлягає державній реєстрації, 
проте всупереч вимогам закону не було зареєстровано. Водночас відповідну 
неможливість має бути обґрунтовано у клопотанні. 

Отже, у деяких випадках  не можна з об’єктивних причин  виконати 
вимоги п.3 ч.2 ст.171 КПК. Тому доцільно доповнити цей пункт положенням, 
що слідчий, прокурор повинен навести у клопотанні про арешт майна відомос-
ті про те, чому неможливо підтвердити документально право власності на 
майно, яке належить арештувати.
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У абз.2 ч.2 ст.171 КПК зазначено, що до клопотання про арешт майна 
мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими 
слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. 

На наш погляд, недоліком нормативного регулювання є те, що законода-
вець не зобов’язує слідчого, прокурора надати підозрюваному, іншому власни-
ку майна копію клопотання про арешт майна та копії цих матеріалів. Разом з 
тим, при ініціюванні розгляду питання про відсторонення від посади, тимчасо-
ве обмеження у користуванні спеціальним правом, обрання запобіжних захо-
дів, на слідчого, прокурора покладається обов’язок надати підозрюваному 
копії клопотання та матеріалів, що обґрунтовують необхідність застосування 
цих заходів забезпечення кримінального провадження, та долучити докумен-
ти, які це підтверджують,  до клопотання (п.2 абз.2 ч.2 ст.150, п.2 абз.2 ч.1 
ст.155, п.3 ч.3 ст.184 КПК).

Як уявляється, слід доповнити ст.171 КПК положенням про надання 
підозрюваному, іншому власнику майна копії  клопотання про арешт майна та 
копій  матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи. Крім 
того,  абз.2 ч.2 цієї статті доцільно доповнити  положенням, що до клопотання 
про арешт майна додаються документи, які підтверджують надання цих копій. 
Ознайомившись з ними, підозрюваний, інший власник майна матимуть мож-
ливість під час розгляду цього клопотання подавати слідчому судді докази 
щодо обставин, викладених слідчим, прокурором,  а також відстоювати свою 
позицію щодо його суті.

У ч.5 ст.171 КПК вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт 
тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного 
робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно поверну-
то особі, у якої його було вилучено.

С.Смоков відмічає, що цей строк є замалим, оскільки до наступного 
робочого дня неможливо з’ясувати, чи мають відношення вилучені речі до 
кримінального правопорушення, яке розслідується, інших правопорушень, 
також слідчому та прокурору необхідно вирішувати питання про складення 
повідомлення про підозру, якщо особа затримана, підготовку клопотання про 
застосування затриманому запобіжного заходу, проведення інших слідчих дій. 
Тому, на думку науковця, доцільно внести зміни до ч.5 ст.171 КПК «в частині 
повернення тимчасово вилученого майна не на наступний робочий день, а про-
тягом трьох днів з моменту його вилучення» [4, с.113].

Ця пропозиція нами поділяється. Якщо вона буде реалізована, слідчий 
матиме час, щоб після вилучення майна виконати всі необхідні процесуальні 
дії, пов’язані з цим фактом, підготувати обґрунтоване клопотання про арешт 
майна, погодити його з прокурором, та звернутися до слідчого судді. Такий 
строк більшою мірою відповідатиме засаді розумності строків кримінального 
провадження.

Законодавець не регулює питання, коли саме слідчий, прокурор має 
звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було тим-
часово вилучене. Очевидно, що це необхідно зробити тоді, коли виникне його 
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обов’язок забезпечити можливу конфіскацію майна, спеціальну конфіскацію 
або цивільний позов.

Такий строк потрібно визначити у ст.171 КПК. Пропонуємо доповнити 
її нормою, що клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було 
тимчасово вилученим, повинно бути подано не пізніше наступного робочого 
дня після: повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального право-
порушення за статтею Кримінального кодексу України, санкція якої передба-
чає додаткове покарання у виді конфіскації майна, застосування спеціальної 
конфіскації; пред’явлення особою, якій кримінальним правопорушенням або 
іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної 
шкоди, цивільного позову до підозрюваного або фізичної чи юридичної особи, 
яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями під-
озрюваного або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

У ч.1 ст.172 КПК вказано, що  клопотання про арешт майна розглядаєть-
ся слідчим суддею  не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за 
участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання 
подано ним, підозрюваного, іншого власника майна, і за наявності – також 
захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не пере-
шкоджає розгляду клопотання. 

Така конструкція цієї норми піддана обґрунтованій критиці деякими 
науковцями. З одного боку, клопотання про арешт майна розглядається слід-
чим суддею за участю слідчого (прокурора) або інших заінтересованих у його 
вирішенні осіб. З іншого боку, неприбуття цих осіб у судове засідання не пере-
шкоджає розгляду клопотання. Фактично, у даній ситуації слідчий суддя є 
єдиним у трьох особах: він і суб’єкт обґрунтування домагань, і суб’єкт запере-
чень щодо їх суті, а також суб’єкт вирішення спору. З таким розподілом тягаря 
доказування у діяльності слідчого судді не можна погодитися. Такою, що від-
повідає змагальній побудові процесу, бачиться норма закону, у відповідності з 
якою слідчий або прокурор є обов’язковими учасниками судового засідання, 
приймаючи на себе цей тягар [5, с.93-94].

Враховуючи вимоги ч.1 ст.173 КПК, відповідно до якої  особа, яка пода-
ла клопотання про арешт майна, повинна довести необхідність цього арешту, 
вважаємо доцільним  змінити редакцію ч.1 ст.172 цього Кодексу. У цій нормі 
слід визначити, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суд-
дею за обов’язковою участю слідчого або прокурора, а також цивільного пози-
вача, якщо клопотання подано ним. 

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК, клопотання слідчого, прокурора, цивіль-
ного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може роз-
глядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захис-
ника, представника чи законного представника, представника юридичної 
особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою 
забезпечення арешту майна. Як зазначають науковці, така «необхідність може 
обумовлюватися наявністю обґрунтованої підозри вважати, що в разі повідо-
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млення підозрюваного…, іншого власника майна про наміри накласти арешт на 
їхнє майно вони можуть його сховати, знищити, пошкодити тощо»[6, с.444]. 

О.Бондаренко відмічає, що розгляд клопотання про арешт майна без 
повідомлення вказаних суб’єктів може призвести до безпідставного його 
застосування [7, с.378]. З цією думкою не можна погодитись. Якщо повідомити 
підозрюваного, іншого власника майна про те, що буде розглядатися питання 
про арешт їхнього майна, то ними будуть негайно вжиті заходи щодо його реа-
лізації.

Потрібно звернути увагу на те, що у ч.2 ст.172 КПК йдеться саме про 
можливість розгляду клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача 
про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення заінтер-
есованих осіб. Вважаємо, що у цій нормі слід закріпити правило про обов’язок 
слідчого судді розглянути таке клопотання без їх повідомлення.    

У ч.4 ст.172 КПК вказано, що під час розгляду клопотання про арешт 
майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за влас-
ною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, 
що мають значення для вирішення питання про арешт майна. 

У юридичній літературі зазначається, що це положення «має особливе 
значення в аспекті забезпечення прийняття законного, обґрунтованого та вмо-
тивованого рішення, а тому й забезпечення судовим захистом прав та закон-
них інтересів цивільного позивача та особи, стосовно якої розглядається кло-
потання. Активність суду в даному випадку є цілком виправданою, адже 
створює необхідні умови для забезпечення законності прав людини, яка залу-
чена до кримінального провадження» [8, с.292].

Вказану активність слідчого судді необхідно обмежити. Відповідно до 
ч.1 ст.173 КПК, на слідчого, прокурора покладено обов’язок доводити наяв-
ність підстав для арешту майна. Тому з ч.4 ст.172 цього Кодексу слід виключи-
ти положення про право слідчого судді за власною ініціативою заслухати будь-
якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішен-
ня питання про застосування арешту майна. Лише у випадку, якщо учасники 
судового розгляду заявляють клопотання про заслуховування свідків, дослі-
дження тих чи інших матеріалів, слідчий суддя має їх задовольнити за наяв-
ності підстав. 

Згідно з ч.2 ст.173 КПК, при вирішенні питання про арешт майна слід-
чий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального право-
порушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, 
завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки 
арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження 
права власності завданням кримінального провадження.

Визначення обсягу майна, який підлягає арешту, здійснюється з ураху-
ванням фактичних підстав застосування цього заходу забезпечення кримі-
нального провадження. «Так, якщо такою підставою є завдання кримінальним 
правопорушенням шкоди, то обсяг майна визначається, – як  відмічають  
О. Шило та О. Верхогляд-Герасименко, – з урахуванням її розміру у грошово-
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му еквіваленті; якщо вчинено злочин, за який можливе призначення покаран-
ня у виді конфіскації майна, арешт накладається на все наявне у підозрювано-
го … або особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, 
завдану його діянням, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння, майно»[8, с.293-294].

У ч.4 ст.171 КПК зазначено, що вартість майна, яке належить арештува-
ти з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із роз-
міром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Зі змісту цієї норми 
виникає питання щодо визначення обсягу майна, яке підлягає арешту, якщо 
підставою застосування цього заходу є забезпечення цивільного позову про 
відшкодування  моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 

Під час дії КПК 1960 р. науковці наголошували на тому, що невиріше-
ним залишається питання про визначення розміру моральної шкоди, заподія-
ної особі злочином, та розглядали різні варіанти його обчислення [9, с.46-53; 
10, с.137-155]. Відмічалось, що при забезпеченні цивільного позову про ком-
пенсацію цієї шкоди слідчий не повинен виходити за верхню межу вимоги 
потерпілої особи [11, с.15]. 

На наш погляд, слідчий суддя має приймати рішення про арешт майна, 
взявши за основу розмір моральної шкоди, який вказаний такою особою у 
позовній заяві, якщо він вважає його таким, що відповідає вимогам розумності 
і справедливості. Цей розмір не є остаточним. Під час досудового розслідуван-
ня, - як слушно відмічають науковці, – «підлягає доказуванню лише сам факт 
заподіяння моральної шкоди, тобто наявність її фактичних наслідків – харак-
теру й тяжкості погіршення стану здоров’я, тривалості страждань тощо. 
Визначення конкретного розміру грошової компенсації за моральну шкоду 
покладене лише на судові органи,  а тому знаходиться за межами доказування 
на досудовому слідстві»[6, с.245]. 

Висновки. Уявляється, що при вирішенні кримінального провадження 
по суті суд має прийняти остаточне рішення щодо вартості майна, яке підлягає 
арешту з метою забезпечення цивільного позову про відшкодування моральної 
шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 
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УЧАСНИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ, 
СПРЯМОВАНИХ НА ПОЗБАВЛЕННЯ 

АБО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Постановка проблеми. Віднесеність учасника кримінального прова-
дження до кола обов’язкових чи факультативних осіб має як теоретичне, так і 
практичне значення. Залежно від того, яким є процесуальний статус особи та 
передбачені Кримінальним процесуальним кодексом (КПК) України права та 
обов’язки, визначається необхідність їх запрошення для проведення окремих 
процесуальних дій та особливості їх участі під час їх безпосереднього прова-
дження й фіксації ходу та одержаних результатів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у дослі-
дження питань дотримання учасниками проведення процесуальних дій засад 
кримінального провадження зробили такі вчені, як: О.С. Врублевський, 
Ю.М. Грошевий, І.Ф. Літвінова, Л.М. Лобойко, В.Т. Нор, В.О. Попелюшко, 
Ю.В. Скрипіна, Є.Д. Скулиш, А.Р. Туманянц, Л.Д. Удалова, В.І. Чорнобук, 
М.Є. Шумило, В.М. Юрчишин та інші. Однак, всебічних досліджень щодо 
визначення кола обов’язкових та факультативних учасників під час проведен-
ня процесуальних дій і дотримання засади недоторканності права власності, 
донині не проводилося.

Метою статті є комплексний аналіз дотримання засади недоторканності 
права власності під час проведення низки процесуальних дій та залежно від 
повноважень учасників кримінального провадження, належність їх до кола 
обов’язкових або факультативних.

© Н.С. Моргун, Ю.В. Терещенко, М.Й. Кулик, 2015
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Основні результати дослідження. Процесуальний статус сторін та 
інших учасників кримінального провадження, визначення їх процесуального 
статусу та повноважень постійно є предметом наукових публікацій у юридич-
ній літературі. Зокрема, якщо йдеться про слідчого, то, відповідно до ч.5 ст.40 
КПК України, він є процесуально самостійною фігурою у своїй процесуальній 
діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, 
забороняється. Слідчий наділений достатніми правами для проведення про-
цесуальних дій і застосування низки різноманітних засобів, прийняття про-
цесуальних рішень, визначення подальшого спрямування розслідування. 
Відповідно до КПК України, йому надано право одноособово приймати рішен-
ня про провадження низки слідчих (розшукових) дій, зокрема тих, які 
пов’язані з обмеженням прав і свобод особи. Водночас кримінальне прова-
дження передбачає наявність системи органів і посадових осіб, діяльність яких 
спрямована попередити можливі порушення з його боку. Провідна роль у 
забезпеченні законності й обґрунтованості рішень слідчого під час проведення 
дій, пов’язаних із позбавленням чи обмеженням права власності, належить 
прокурорському нагляду та судовому контролю, їх реалізація у кримінально-
му провадженні неминуче відбувається і під час вирішення питань, пов’язаних 
з обмеженням права особи на недоторканність права власності.

Нагляд прокурора за дотриманням засади недоторканності права влас-
ності, на нашу думку, полягає насамперед у погодженні ним клопотання слід-
чого на проведення обшуку чи огляду. Перевіряючи законність й обґрунтова-
ність клопотання слідчого, прокурор погоджує його або відмовляє в його 
погодженні. Відмова в погодженні клопотання означає, що прокурор не вбачає 
фактичних підстав для постановки перед слідчим суддею питання про обме-
ження конституційного права особи на недоторканність житла чи іншого воло-
діння та недоторканість права власності. Повертаючи слідчому клопотання без 
погодження, прокурор має право дати йому вказівки щодо збирання додатко-
вих матеріалів в обґрунтування клопотання. У разі виконання цих вказівок і 
збирання додаткових матеріалів слідчий вправі знову звернутися до прокуро-
ра з відповідним клопотанням [1, с.174-175].

У літературі висловлено думку, що попереднє погодження прокурором 
клопотання слідчого до слідчого судді обмежує процесуальну самостійність 
слідчого та призводить до зниження ефективності судочинства, оскільки сам 
прокурор у цій ситуації нічого не вирішує, однак попри це може стати перепо-
ною між слідчим і слідчим суддею [2, с.24].

Однак в умовах докорінного реформування кримінального процесуаль-
ного законодавства необхідним є пошук найефективніших форм взаємодії 
органів, що беруть участь у кримінальному провадженні. Тому, на нашу думку, 
важливо запобігти надходженню до слідчого судді значної кількості необґрун-
тованих і незаконних клопотань. Цю функцію виконує прокурор, здійснюючи 
погодження клопотань і відмовляючи у тих із них, що не відповідають вимогам 
законності, обґрунтованості та вмотивованості. З огляду на це, обов’язок про-
курора погоджувати клопотання слідчого про провадження певних слідчих 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 10(52)/2015

209

(розшукових) дій є важливою гарантією повного та якісного проведення досу-
дового розслідування.

Саме тому правильною вважаємо позицію тих учених, які стверджують, 
що судовий контроль не усуває прокурорського нагляду на стадії досудового 
розслідування, а є додатковим гарантом законних прав і свободи учасників 
кримінального провадження [3, с.69-70]. У цьому контексті слід зазначити, що 
здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуван-
ням є доцільною новелою КПК України, закріпленою в ч.2 ст.36 КПК України.

Слід погодитися з думкою В.М. Юрчишина, який уважає, що процесу-
альне керівництво – це впорядкування досудового розслідування з викорис-
танням не внутрішніх організаційно-управлінських повноважень прокурора, 
які виконують за межами кримінального провадження, а специфічних кримі-
нально-процесуальних повноважень владно-розпорядчого характеру, закрі-
плених статтею 36 КПК України. Це різні види керівництва як за спрямованіс-
тю, так і за змістом. Якщо перший з них спрямований на забезпечення високої 
організації праці, то другий – на методику, техніку й тактику розслідування. 
Як специфічний вид правового керівництва кримінально-процесуального 
спрямування ця функція прокурора спрямована не на організацію праці під-
леглих, а на забезпечення всебічного, об’єктивного та повного розслідування 
кримінальної справи [4, с.27-30].

Зайвим підтвердженням того, що прокурор є обов’язковим учасником 
розгляду питання про проведення процесуальних дій за ухвалою слідчого 
судді, є також положення ч.4 ст.234 КПК України, відповідно до якої в судово-
му засіданні під час розгляду клопотання може бути присутній або слідчий, 
або прокурор.

За загальним правилом слідчі (розшукові) дії, пов’язані з обмеженням 
конституційних прав і свобод особи, зокрема обмеженням права власності 
особи, можуть бути проведені лише на підставі судового рішення. Однак у 
чинному КПК України наразі немає норми, яка визначала б статус слідчого 
судді. Як суб’єкт судового контролю на досудовому розслідуванні він діє у 
кримінальному провадженні епізодично, залежно від процесуальної ситуації, 
що вимагає, згідно із законом, його участі та його рішення [5, с.89-97]. Цей під-
хід законодавця до призначення слідчого судді та визначення його повнова-
жень викликає критику в юридичній літературі. На думку А.Р. Туманянц, 
слідчий суддя має бути цілком автономною процесуальною фігурою, яка зго-
дом має замінити як слідчого, так і суддю загальної юрисдикції, який здійснює 
судовий контроль [6, с.896-901].

Отже, доходимо висновку, що діяльність слідчого судді на стадії досудо-
вого розслідування є важливою гарантією належного проведення слідчих 
(розшукових) дій. У цьому аспекті слушним уважаємо твердження Ю.М. Гро-
шевого, що правова природа судового контролю суттєво відрізняється від про-
курорського нагляду, оскільки суд, на відміну від прокурора, не є представни-
ком ні сторони обвинувачення, ні сторони захисту, що припускає неупередже-
ність і незалежність суду. З огляду на це, всі процесуальні рішення, які обмеж-
ують права та свободи громадян, мають або дозволятися судом, або мати 
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можливість бути оскарженими. Саме так створюються гарантії законності й 
обґрунтованості прийнятих рішень [7, с.9].

Крім слідчого, прокурора, слідчого судді, до обов’язкових учасників 
обшуку чи огляду житла чи іншого володіння особи входять поняті. Необ-
хідність їх залучення передбачена ч.7 ст.223 КПК України, відповідно до якої 
обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються 
за обов’язковою участю не менше двох понятих. У низці випадків проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій у разі застосування безперервного відеоза-
пису ходу їх проведення понятих можуть не запрошувати. Однак, унаслідок 
надзвичайної важливості проведення обшуку особи, обшуку чи огляду житла 
чи іншого володіння особи, це положення не діє.

У кримінальному процесуальному законодавстві України не передбаче-
но вимоги щодо необхідності залучення понятих до проведення одержання 
зразків для експертизи. У ч.7 ст.223 КПК України зазначено, що це питання 
вирішують на розсуд слідчого, а понятих може бути запрошено для участі в 
інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор уважатиме це за доцільне. 
Ця доцільність, зауважує О. В. Козак, виникає: 1) під час примусового одер-
жання зразків для експертизи, якщо слідчому чинять різні форми протидії 
зокрема й фізичний опір; 2) якщо одержання зразків для експертизи прово-
дить самостійно слідчий без необхідного залучення інших суб’єктів кримі-
нального процесу (наприклад, під час одержання зразків лакофарбового 
покриття з поверхні лавочки в парку). Якщо не запросити в цьому разі поня-
тих, то, за відсутності спеціаліста й інших суб’єктів, виникне парадоксальна 
ситуація, коли протокол проведеної важливої процесуальної дії має підписува-
ти лише слідчий. Присутність понятих під час одержання цих зразків є додат-
ковою гарантією дотримання законності, повноти й об’єктивності одержання 
необхідних зразків [8, с.47-48].

Обов’язковим учасником процесуальних дій, спрямованих на позбав-
лення або обмеження права власності, у певних випадках є інший працівник 
органу досудового розслідування. Ідеться про ситуації, у яких постає необхід-
ність проведення обшуку особи, іншої ніж слідчий (прокурор) статі. Цей 
висновок випливає з аналізу ч.5 ст.236 КПК України. Згідно із цією нормою, за 
рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які пере-
бувають у житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що 
вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для 
кримінального провадження, обшук особи мають здійснювати особи тієї самої 
статі.

До обов’язкових учасників такої процесуальної дії, як тимчасовий 
доступ до речей і документів, входить володілець речей або документів, зазна-
чений в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ. Це вбачається із ч.1 
ст.165 КПК України, згідно з якою особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, 
суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або 
документів, зобов’яз ана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі 
речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
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Щодо факультативних учасників слідчих (розшукових) дій, спрямова-
них на позбавлення або обмеження права власності, до них слід віднести пра-
цівників оперативних підрозділів. Зокрема, пунктом 3 частини 2 статті 40 
КПК України передбачено повноваження слідчого доручати проведення слід-
чих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Аналогічне 
повноваження згідно з п.5 ч.2 ст.36 КПК України має і прокурор.

Що стосується негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких може 
відбуватися позбавлення або обмеження права власності відповідно до части-
ни 6 статті 246 КПК України, за рішенням слідчого чи прокурора до проведен-
ня негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучати також інших осіб, які 
належать до факультативних учасників. Ними можуть бути:

1) працівники оперативних підрозділів, для яких, відповідно до ч.3 ст.41 
КПК України, доручення слідчого щодо проведення, зокрема, негласних слід-
чих (розшукових) дій є обов’язковими для виконання та які в разі проведення 
цієї дії безпосередньо слідчим (керівником органу досудового розслідування) 
сприяють йому в цьому;

2) прокурор, який, відповідно до ч.2 ст.36 КПК України, здійснює нагляд 
за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі 
процесуального керівництва досудовим розслідуванням, чи керівник органу 
досудового розслідування (у разі проведення цієї негласної слідчої (розшуко-
вої) дії безпосередньо слідчим);

3) спеціаліст як особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками 
застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час 
досудового розслідування та судового розгляду з питань, що потребують спе-
ціальних знань і навичок;

4) перекладач (у разі необхідності перекладу документів, що містяться в 
кореспонденції);

5) технічні працівники, які, за необхідності, допомагають слідчому вилу-
чати, завантажувати та перевозити до місця зберігання велику за обсягом 
кореспонденцію (наприклад, поштові контейнери) тощо [9, с.67-68].

Відповідно до чинного КПК України, коло факультативних учасників 
розширено двома категоріями осіб:

1) особи, права та законні інтереси яких може бути обмежено або пору-
шено;

2) особи, які ініціювали проведення слідчої (розшукової) дії, та (або) їх 
захисники чи представники.

Цей висновок вбачається зі змісту ст.223 КПК України. Зокрема, у ч.3 
зазначеної статті вказано, що слідчий, прокурор вживають належних заходів 
для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії 
осіб, права та законні інтереси яких може бути обмежено або порушено. 
Відповідно до ч.6 зазначеної статті, слідчу (розшукову) дію, що проводять за 
клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, 
щодо якої здійснюють провадження, проводять за участю особи, яка її ініцію-
вала, та (або) її захисника чи представника, крім випадків, коли через специ-
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фіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмови-
лася від участі в ній.

Згідно зі ст.59 Конституції України, кожен має право на правову допо-
могу, яку здійснює захисник, здійснюючи захист прав і законних інтересів під-
озрюваного, обвинуваченого та надаючи їм необхідну юридичну допомогу.

Відповідно до ч.5 ст.46 КПК України, захисник має право брати участь у 
процесуальних діях, що проводять за участю підозрюваного, обвинуваченого. 
З огляду на це, учасником процесуальної дії може бути й захисник.

Висновки. Таким чином, до кола обов’язкових учасників, залежно від 
ситуацій, у яких проводять окремі процесуальні дії, спрямовані на позбавлен-
ня або обмеження права власності, можуть входити: слідчий; прокурор (під час 
розгляду слідчим суддею питання про проведення цих дій або в разі безпосе-
реднього їх проведення); слідчий суддя; поняті; інший працівник органу досу-
дового розслідування (зокрема в разі проведення обшуку особи протилежної 
статі); володілець речей або документів, зазначений в ухвалі слідчого судді, 
суду про тимчасовий доступ; особа, за клопотанням якої надано дозвіл на про-
ведення процесуальної дії.

До факультативних уча сників процесуальних дій, під час яких можливе 
позбавлення або обмеження права власності, входять: прокурор або керівник 
органу досудового розслідування (коли ці дії проводить безпосередньо слід-
чий); працівник оперативного підрозділу; спеціаліст; перекладач; технічний 
працівник; особа, права та законні інтереси якої може бути обмежено або пору-
шено; особа, яка ініціювала проведення процесуальної дії, та/або її захисники 
чи представники тощо.
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Стаття присвячена визначенню кола обов’язкових та факультативних учас-
ників проведення низки процесуальних дій, під час яких може бути обмежено або 
порушено засаду недоторканості права власності. Проаналізовано низку норм КПК 
України та визначено підстави віднесення учасників кримінального провадження до 
обов’язкових чи факультативних учасників залежно від їх процесуального статусу і 
повноважень у досудовому провадженні. Доведено, що один і той же учасник кримі-
нального провадження під час проведення різних процесуальних дій може належати 
як до обов’язкових, так і до факультативних учасників.

Ключові слова: недоторканість права власності, процесуальна дія, слідчий, 
прокурор, слідчий суддя, працівник оперативного підрозділу, спеціаліст, захисник, 
понятий, розслідування злочинів.

Моргун Н.С., Терещенко Ю.В., Кулик М.И. Участники проведения процес-
суаль ных действий, направленных на лишение или ограничение права собствен-
ности

Статья посвящена определению круга обязательных и факультативных 
участников проведения ряда процессуальных действий, во время которых может 
быть ограничено или нарушено принцип неприкосновенности права собственности. 
Проанализировано ряд норм УПК Украины и определены основания отнесения участ-
ников уголовного производства к обязательным или факультативным участникам в 
зависимости от их процессуального статуса и полномочий в досудебном производ-
стве. Доказано, что один и тот же участник уголовного производства при проведении 
различных процессуальных действий может относиться как к обязательным, так и 
к факультативным участникам.
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Morgun N.S., Tereshchenko Y.V., Kulik M.I. Members of legal proceedings 
aimed at deprivation or restriction of property rights

The article is devoted to definition of mandatory and elective participants a series of 
proceedings in which may be restricted or broken little principle of the inviolability of 
property rights. Author analyzed a number of rules Code of Ukraine and defined reason to 
participants of criminal proceedings referring to mandatory or elective participants 
depending on their procedural status and authority in pre-trial proceedings. It is proved that 
the same member of the criminal proceedings during various proceedings can belong to both 
mandatory and optional to participants.
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Постановка проблеми. Кожна суспільна наука має свій методологічний 
інструментарій, за допомогою якого вона вивчає суспільні відносини і дає про-
позиції щодо застосування їх на практиці. Відповідно наукова діяльність здій-
снюється за допомогою певних засобів, а також особливих прийомів і способів, 
а також методів, від правильного використання яких багато в чому залежить 
успіх у реалізації поставленої задачі дослідження.

На сучасному етапі екстремологія вирішує складні методологічні 
завдання, які зумовлені загальним станом і проблемами методології права. На 
сьогодні, загальний стан розроблення методологічних проблем науки екстре-
мології недостатньо аргументований. В останній час набули поширення мето-
дологічна невизначеність, підміна методів та методологічних засобів інших 
наук поза межами їх можливого використання у дослідженнях у діяльності 
органів внутрішніх справ в екстремальних ситуаціях. Методологічні питання 
науки екстремології безпосередньо пов’язані з вирішенням проблем, в першу 
чергу юридичної науки, ефективним застосуванням якої є методологічний 
інструментарій для аналізу державно-правових процесів, підвищення ролі 
науки в розбудові української державності. В умовах агресії, суспільної само-
свідомості ця проблема має суттєве значення, оскільки йдеться про необхід-
ність пошуку шляхів підвищення впливу державних органів, громадського 
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суспільства на формування в Україні демократичної, соціальної, правової 
держави, забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина, станов-
лення нових наукових знань, при забезпеченні політичної, економічної, соці-
альної, ідеологічної незалежності. 

Окреслені проблеми вирішуються як за допомогою окремих методів, так 
і методології в цілому, а також  значною мірою визначаються предметом науки 
екстремології, оскільки це об’єктивний чинник. Але важливу роль відіграють 
суб’єктивні фактори, при цьому вчені використовують як традиційні, так і нові 
методи аналізу державно-правових явищ.

Науковий аналіз чинного законодавства та нормативних актів, що 
регламентують використання у боротьбі зі злочинністю в екстремальних ситу-
аціях свідчить про теоретико – правові проблеми їх діяльності.

Водночас, практика використання таких заходів висвітлює типові недо-
ліки в діяльності органів внутрішніх справ, які суттєво впливають на ефектив-
ність використання їх результатів.

Певні труднощі щодо організації розшукової, контррозвідувальної та 
розвідувальної діяльності, виникають в екстремальних ситуаціях під час дій 
працівників цих підрозділів, які діють у стані професійного ризику, необхідної 
оборони, крайньої необхідності, при виконанні  спеціальних завдань, затри-
манні осіб, що вчинили злочини тощо.

У той час, підвищення ефективної діяльності ОВС у боротьбі зі  злочин-
ністю  в екстремальних ситуаціях вимагає, у першу чергу суттєвого вдоскона-
лення чинного законодавства, спрямованого на розкриття, перш за все, тяжких 
та особливо тяжких злочинів, й розшук осіб, які переховуються від слідства, 
суду та відбуття кримінального покарання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми ефективного 
застосування впливових заходів при здійсненні оперативно-розшукової діяль-
ності в екстремальних ситуаціях в діяльності органів внутрішніх справ висвіт-
лювались у наукових наробках вчених: В.М. Атмажитова, Р.С. Бєлкіна, 
В.Г. Боброва, А.І. Вінберга, А.Н. Васильєва, Ю.І. Веселова, Д.В. Гребельського, 
І.О. Клімова, А.Г. Лєкаря, В.А. Лукашева, С.С. Овчинського, В.С. Овчинського, 
В.Г. Самойлова, Г.К. Синілова, Г.А. Туманова, А.А. Чувільова та інших.

Наукові праці та монографічні дослідження визначених авторів безпе-
речно мають велике значення для нової науки екстремологія.

Метою статті є теоретична розробка та впровадження нової наукової 
галузі права – екстремології та на цій основі розробии прийоми та способи, 
методи та методологічний інструментарій, за допомогою якого можна вивчати 
суспільні відносини, що виникають в екстремальних ситуаціях.

Основні результати дослідження. Методологічні засади екстремології 
викликані практичними потребами попередження і припинення злочинів, що 
вчиняються в екстремальних ситуаціях.

Науковий аналіз стану екстремальних ситуацій, забезпечення правопо-
рядку і розкриття злочинів належать до заходів, які лежать в основі об’єктивних 
закономірностей та подоланні негативних обставин екстремальних ситуацій.
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Для визначення ефективних заходів зміцнення та забезпечення право-
порядку в екстремальних ситуацій необхідно мати достовірні і повні дані про 
оперативну обстановку, її структуру і динаміку, причини й умови вчинення 
правопорушень.

Інформація — це не просто повідомлення, сума будь-яких даних, а в екс-
тремальних ситуаціях повідомлення може взагалі не містити суть правопору-
шення. Отже, інформація — це відомості про які–небудь події, чиюсь діяль-
ність, повідомлення про щось, завжди отримання змісту, який зменшує неви-
значеність знань про той або інший факт, подію, небезпеку [1, с.796]. Чим 
більше змінюється в результаті отримання повідомлення невизначеність щодо 
того або іншого факту, тим більше інформації містить дане повідомлення про 
події, факти небезпеки, загрози життю та здоров’ю великій кількості людей.

Інформація про кримінальні правопорушення [2], заходи щодо поперед-
ження правопорушень – це інформація оперативно-розшукового характеру 
[3], інформація про надзвичайні події [4]. Інформацію, що отримана у надзви-
чайних ситуаціях, можна її визначити як екстремальну.

Методологія і методика навої наукової галузі – екстремології, має важ-
ливе значення, бо вони прив’язуються до предмету дослідження і визначають 
надійність, достовірність його результатів.

Methodos з грецької — це буквально шлях до чого-небудь, дослідження. 
В українській мові і науковому обороті вживаються слова: методологія, мето-
дика, методи тощо. Не вдаючись в складний аналіз всіх цих термінів, зупини-
мося на змісті тих, що найбільш часто вживаються:

Метод [гр. methodos]— це прийом, спосіб пізнання, дослідження явищ 
природи суспільного життя [5, с.307].

Методика [гр. methodoke] — 1) сукупність методів, прийомов дослі-
дження; 2) галузь педагогічної науки, дослідження закономірностей навчання 
певному предмету [5, с.307].

Методологія [гр. methodos]— 1) вчення про науковий метод пізнання; 
2) шляхи, методах наукового дослідження чого-небудь [5, с.308]. 

Методологія (від«метод» і «логія») – вчення про структуру, логічну 
організацію, методи та засоби діяльності [6, с.39]. Методологія – система 
принципів і способів організації та побудови теоретичної і практичної діяль-
ності, а також вчення про цю систему [7].

Методоло́гія науки екстремології – це сукупність найбільш ефективних 
прийомів, способів, що застосовуються  наукою для вирішення практичних 
завдань у процесі діяльності працівників оперативних підрозділів при екстре-
мальних ситуаціях. Розробка проблем методології науки екстремології вини-
кає в зв’язку з необхідністю усвідомлення наукою своєї власної природи, 
принципів і методів, що лежать в основі пізнання дійсності та відтворення її в 
мисленні з усіма можливими та неможливими наслідками.

Так, одні автори розглядають методологію як спосіб, засіб зв’язку науки 
і практики (наприклад, В.В. Краєвський [8], [9], а інші автори, наприклад, 
Н.А. Масюкова [10], – як засіб допомоги науки и практиці).
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Дійсно, неможливо виділити окремо які-небудь суто специфічні для 
будь-якої конкретної науки методи, принципи або засоби дослідження. Так, 
особливості наукової діяльності, принципи пізнання єдині для всієї науки, вза-
галі, та науки, в цілому. Вимоги, наприклад, до експерименту однакові і для 
фізики, і для біології, і для педагогіки, і для будь-якої іншої галузі наукового 
знання. 

Особливого значення проблеми методології науки екстремології набу-
вають у зв’язку з сучасним бурхливим розвитком науки, з тенденцією до вищо-
го рівня узагальнення, коли стає дедалі складніше простежити безпосередній 
зв’язок між емпіричними фактами та їхнім теоретичним осмисленням. Виникає 
необхідність осмислити як метод дослідження, так і основоположення та зако-
номірності розвитку теорій, що відображаються в практичній діяльності.

Методика дослідження частин та складових елементів теорії екстре-
мальності, залежить від предмета й об’єкта дослідження. Абсолютно очевидно, 
що методика дослідження людини не може бути ідентичній методиці дослі-
дження неживої природи, а методика вивчення суспільства відрізняється від 
методики вивчення людини.

Аналогічно цьому методика дослідження діяльності працівника опера-
тивного підрозділу в екстремальних ситуаціях  має свою специфіку.

Методологія пізнання екстремальних явищ базується на використанні 
діалектико-матеріалістичного навчання. При цьому принципово важливо те, 
що злочинність розглядається як соціальне явище, і, відповідно, при її дослі-
дженні використовуються методи соціальних наук, зокрема соціології, соці-
альної психології. Проте існує інший підхід: злочинністю можна нехтувати, а 
аналіз її причин почати з дослідження суспільства, оскільки злочинність — 
продукт суспільства.

Викладене не означає допустимості ігнорування раніше сформульова-
них теоретичних положень і висновків, закономірностей, що вивчаються роз-
шуковим правом та іншими науками. Серед методів дослідження не випадково 
важливе місце займають загальнонаукові, такі, що спираються на солідну тео-
ретичну базу.

Дослідження екстремології – це один із видів соціального дослідження 
в його широкому розумінні. Воно здійснюється з використанням всіх методів 
дослідження суспільних явищ. При цьому враховуються особливості предмета 
і зміст вивчення злочинності. 

Для вдосконалення теоретичних завдань екстремології використову-
ються такі загальнонаукові методи пізнання:

1) сходження від абстрактного до конкретного, який припускає певний 
рівень теоретичної підготовки дослідника, висунення гіпотез, використання 
теоретичних понять і уявлень, абстрактне мислення;

2) гіпотеза, яка дає напрям пошуку, акцентує увагу дослідника на тих 
або інших моментах дійсності, дозволяє цілеспрямовано вести вивчення. Вона 
повинна узгоджуватися зі встановленими науково-обґрунтованими положен-
нями; та характеризуватися обґрунтованою вірогідністю відповідного припу-
щення;
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3) системно-структурний аналіз, який припускає розгляд об’єкту екс-
тремології, що досліджується, як певної складно організованої системи, що має 
певну структуру, що містить відому кількість взаємозв’язаних елементів;

4) історичний метод, який забезпечує вивчення екстремології в історич-
ному розрізі та русі. При аналізі екстремальних ситуацій у системі правоохо-
ронних органів береться, як правило, тривалий період, що дозволяє розкривати 
стійкі характеристики і тенденції, а також її взаємозв’язки з іншими явищами;

5) порівняння, при якому з’являється можливість одержати нові дані 
про вивчення екстремальних обставин накладаються на соціально-економічні 
проблеми;

6) динамічні та статичні методи, застосування яких безпосередньо веде 
до виявлення причинних залежностей та встановлює загальні статистичні 
закономірності екстремології.

Методи емпіричного рівня пізнання (вимірювання, порівняння, спосте-
реження, експеримент) дають можливість накопичити емпіричні дані, факти, 
аналіз яких дає можливість продукувати понятійне знання для екстремології.

Спостереження — це упорядкована, систематизована, цілеспрямована 
система сприйняття екстремальних явищ, їх властивостей, зв’язків, відношень, 
яка дає вихідний емпіричний матеріал для пізнання, його властивостей, 
зв’язків, відношень, відповідні факти. Будь-що стає науковим фактом за 
умови, що воно зафіксоване тим чи іншим. прийнятим у даній науці спосо-
бом — у вигляді протокольного чи магнітофонного запису, фотографії тощо. 
Спостереження широко застосовуються в багатьох природничих та суспільних 
науках. У сучасній науці в процесі спостереження дедалі частіше використову-
ють різноманітні прилади, які ніби доповнюють органи чуття людини, розши-
рюють можливості сприймання, — мікроскоп, телескоп та ін. На відміну від 
спостережень, які мають місце у повсякденному житті, наукове спостереження 
завжди пов’язане з вирішенням відповідного теоретичного завдання екстремо-
логії.

Експеримент, перебуваючи в тісному зв’язку із спостереженням, відріз-
няється від останнього тим, що експериментатор активно втручається в пере-
біг досліджуваних явищ та подій. Він вдається до експерименту тоді, коли для 
розв’язання проблеми доводиться вдаватися до певної форми взаємодії з 
досліджуваним предметом, до створення штучного середовища з метою одер-
жання відповідних емпіричних даних. Свідомо і планомірно підбираючи 
умови, в яких відбувається досліджуване явище чи протікає процес, регулюю-
чи, багатократно повторюючи його, вчений виявляє в ньому істотне й абстра-
гується від неістотного.

Експеримент використовують не лише для одержання емпіричних 
даних. Іноді до нього вдаються і тоді, коли виникає потреба підтвердити або 
спростувати певні наслідки, що випливають з екстремальної ситуації.

Експеримент дає загалом багатшу і глибшу інформацію про досліджу-
вальні явища порівняно із спостереженням. Правда, при цьому виникає мож-
ливість привнесення суб’єктивного начала в пізнавальний процес, перекруче-
ного відображення дійсності.
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Порівняння — метод емпіричного рівня наукового пізнання, за допомо-
гою якого робиться висновок про подібність чи відмінність об’єктів пізнання. 
Цей метод дає можливість виявити кількісні й якісні характеристики предме-
тів, класифікувати, упорядкувати й оцінити їх в екстремальних ситуаціях.

Вимірювання — метод емпіричного рівня пізнання, за допомогою якого 
визначається відношення однієї, вимірюваної величини, до іншої, що прийма-
ється за постійну стосовно вимірюваної. Метод вимірювання включає в себе 
такі основні моменти: вибір одиниці вимірювання й одержання набору відпо-
відних мір, установлення правил порівняння вимірюваної величини з мірою і 
правил складання мір, опис процедури вимірювання.

Здобутий з допомогою емпіричних методів пізнання матеріал, факти 
обробляються, результатом чого є справжнє теоретичне знання. При цьому 
вдаються до теоретичних методів пізнання — абстрагування й узагальнення, 
аналізу і синтезу, індукції і дедукції та інших методів продукування понятійно-
го знання.

Абстрагування — це метод, за допомогою якого мислено відволікаються 
від неістотних властивостей явищ, що вивчаються. Результатом абстрагування 
є поняття, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предметів і явищ 
об’єктивної дійсності теорії екстремальності.

Узагальнення — це мислений перехід від окремих фактів, подій до їх 
ототожнення або від однієї думки до іншої, що є більш загальною. Ці переходи 
відбуваються на підставі особливих правил. Узагальнення перебуває в органіч-
ному взаємозв’язку з абстрагуванням, аналізом, синтезом, порівнянням тощо.

Аналіз — це мислене розчленування предмета (явища, процесу), власти-
вості предмета або відношення між предметами на частини. Процедура аналізу 
є органічною складовою будь-якого наукового дослідження. Вона, як правило, 
становить початкову стадію вивчення об’єкта, на якій дослідник переходить 
від нерозчленованого опису цього об’єкта до виявлення його структури, скла-
дових, а також властивостей.

Синтез — мислене поєднання різноманітних елементів, сторін предмета 
в єдине ціле (систему). Синтез є наступним етапом пізнання після аналізу.

Синтез має багато різних форм. Так, будь-який процес утворення понять 
ґрунтується на діалектичному взаємозв’язку аналізу і синтезу. Аналізуються, а 
потім синтезуються та узагальнюються й емпіричні дані в процесі наукового 
дослідження. В теоретичному науковому знанні синтез виступає у формі 
взаємозв’язку теорій, що відносяться до однієї предметної сфери. Для сучасної 
науки екстремології характерні процеси синтезу не лише в середині окремої 
наукової дисципліни, але й між різними дисциплінами.

Індукція — метод пізнання, з допомогою якого на підставі знання влас-
тивостей, зв’язків чи відношень окремих предметів роблять висновок про 
наявність цих властивостей (зв’язків чи відношень) усіх предметів чи явищ 
екстремології.

Об’єктивною основою індукції виступають закономірності об’єктивного 
світу, а суб’єктивною — пізнаваність цих закономірностей з допомогою логіч-
них чи статистичних схем екстремології. Логічні схеми, що застосовуються в 
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припущенні, вказують на те, що осмислюванні явища не є випадковими, а 
статистичні — ґрунтуються на припущенні про те, що ці явища є випадковими.

Історично першим видом міркувань за індуктивною схемою була індук-
ція, що ґрунтувалася на факті простого повторювання зв’язків між явищами. 
Це так звана популярна (народна) індукція. Вона виникає в ситуації, коли в 
окремих випадках вбачається певна регулярність, зокрема у формі повторюва-
ності явищ, процесів, подій, що дає можливість сформулювати цілу низку 
одиничних суджень, у яких узагальнюється ця регулярність. За умови відсут-
ності суперечливих випадків ця сукупність одиничних суджень розглядається 
як підстава для загального висновку.

Дедукція — метод наукового пізнання, з допомогою якого, виходячи з 
більш загальних положень, одержують менш загальні, часткові, а то й одинич-
ні. Завдяки дедукції одержують достовірне знання, тому дедуктивними часто 
називають необхідні умовиводи. Сучасна наука враховує діалектичний 
взаємозв’язок індукції та дедукції.

Аналогія — метод, відповідно до якого на підставі подібності предметів 
за одними ознаками робиться висновок про їх подібність за іншими ознаками. 
Аналогія, як і неповна індукція, сама по собі ще не може гарантувати достовір-
ні висновки.

Моделювання — метод дослідження об’єктів на їх моделях. Побудова 
моделей предметів і явищ здійснюється з метою їх досконалішого вивчення, 
раціоналізації способів їх побудови, впливу на них тощо. Форми моделей різ-
номанітні і залежать від багатьох обставин, зокрема від сфери їх застосування. 
Так, за характером моделей розрізняють предметне і знакове (інформаційне) 
моделювання.

Моделювання завжди застосовується разом з іншими методами, особли-
во в тісному зв’язку воно перебуває з експериментом. Моделювання завжди 
передбачає використання методів абстрагування та ідеалізації. Воно дедалі 
глибше проникає в практичну діяльність людей, оскільки становить собою не 
лише метод пізнання, але й критерій перевірки наукових знань.

Формалізація — метод, за допомогою якого змістове знання відобража-
ється у формалізованій мові. Необхідною умовою для побудови такої мови є 
використання аксіоматичного методу, завдяки якому вдається одержати всі 
твердження теорії з невеликої кількості положень (аксіом), які приймаються 
без доведення в екстремальних ситуаціях.

Формалізація доведень дає можливість звільнитися від звертання до 
інтуїтивних засобів, що має вирішальне значення для строгості обґрунтувань.

Формалізація є необхідною умовою побудови штучних (формалізова-
них) мов. Одержані з допомогою формалізації результати мають важливе 
філософське значення, зокрема для розв’язання проблеми співвідношення 
формальних і змістових компонентів у науковому знанні екстремології. 
Формалізація є засобом виявлення та уточнення змісту наукового знання тео-
рії екстремальності, що будь-яка формалізація не може вичерпати її змісту.

У цілому ж необхідно підкреслити, що методика (сукупність методів) 
досліджень, що базуються на методології діалектичного й історичного матері-
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алізму, постійно удосконалюється. Це, у свою чергу, забезпечує їх ефектив-
ність, а зрештою — результативність діяльності працівників оперативних під-
розділів в екстремальних ситуаціях.

Слід також виділити методи прогнозування в екстремальних ситуаціях. 
У науковій літературі вони розділяються на фонові і профільні. Фонові мето-
ди створюють необхідну інформаційну базу з використанням того комплексу 
методів, про які мовилося раніше. 

Ще один метод – соціометрія запозичений з соціології. Він застосову-
ється в дослідженнях, порівняно рідко, головним чином для виявлення вну-
трішньо колективних і міжколективних зв’язків стосовно так званих нефор-
мальних груп правопорушників, визначення лідера і його відносин з іншими 
членами даного колективу.

Висновок. Отже, у статті проаналізовано закономірності, що виникають 
у діяльності працівників оперативних підрозділів у екстремальних ситуаціях. 
Доведено, що ситуації, які викликані природними і соціально-біологічними 
явищами, зумовлюють посилення психічного напруження, яке в подальшому 
заважає об’єктивно сприймати обстановку. Крім того, у цей період значно зни-
жується самостійність мислення, знижується впевненість у своїх діях, виникає 
підвищена сугестивність, що у кінцевому підсумку призводить до зниження 
вольових зусиль.

Розглянуто та запропоновано методологію дослідження теоретичних 
засад екстремальності, які показують, що свідомість людини має парадоксаль-
ну природу: з одного боку, ця свідомість зорієнтована на матерію, обмежено і 
фрагментарно; з іншого – передбачає сприйняття себе як цілісного, потенцій-
но необмеженого її поля.

Екстремальність ситуацій полягає в різкому порушенні звичайного ходу 
зовнішніх проявів людини: емоційного сплеску, рухів, жестів, які негативно 
впливають на психіку осіб і у той же час створюють можливість для усклад-
нення ситуації при виконанні завдань. Тому, зважаючи на зовнішні прояви, 
ПОП повинен діяти відповідним чином, долаючи такі негативні зовнішні чин-
ники.

На підставі цього зроблено висновок, що успішно долати екстремальні 
ситуації працівник оперативного підрозділу може за наявності високої про-
фесійності, знань та умінь.

Методологія і методика екстремології мають важливе значення, бо вони 
завжди прив’язуються до предмета дослідження і визначають надійність, 
достовірність його результатів.

Таким чином, методологія пізнання екстремальних ситуацій базується 
на використанні діалектико-матеріалістичного пізнання. При цьому принци-
пово важливим є те, що екстремальна ситуація розглядається як специфічне 
соціальне явище в межах самостійної галузі юридичної науки екстремології.
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Сервецький І.В. Екстремологія: методологічні засади нової галузі юридич-
ної науки

У статті розкриті поняття методології нової галузі юридичної науки. 
Проаналізовано методологічний інструментарій екстремології, яка здійснюється за 
допомогою певних засобів, а також прийомів, способів та методів.

Ключові слова: екстремологія, методологія, методи пізнання, прийоми та 
способи.

Сервецкий И.В. Экстремология: методологические основы новой отрасли 
юридической науки

В статье раскрыты понятия методологии новой отрасли юридической науки. 
Проанализирован методологический инструментарий экстремологии, который осу-
ществляется с помощью определенных средств, а также примов, способов и методов.

Ключевые слова: экстремология, методология, методы познания, приемы и 
способы.

Servetskyy I.V. Ekstremolohiya: methodological foundations of a new branch 
of legal science

The article deals with the concept of a new methodology for the field of legal science. 
Analyzed methodological tools ekstremolohiyi by using specific tools and techniques and 
methods.

Keywords: ekstremolohiya, methodology, knowledge of methods, techniques and 
methods.
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ISSN 2222-5374 

Журнал 20 квітня 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних 
видань (ISSN International Centre, м. Париж), журнал зареєстровано 

та проіндексовано у таких міжнародних наукометричних каталогах та базах даних: 
Index Copernicus – з 1 січня 2014 року. 

Наказом Міністерства освіти і науки № 153 від 14.02.2014 р. «Про затвердження 
рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки щодо діяльності спеціалізова-
них вчених рад від 14 лютого 2014 року», відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента 
України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і при-
своєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану 
вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, 
Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого нака-
зом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року 
№ 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від  02 листопада 2012 року за 
№ 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
України №153 від 14 лютого 2014 року, –

Науковий юридичний журнал «ЮРИДИЧНА НАУКА» включений до Переліку 
наукових фахових видань України відповідно до списку.
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ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Статті, що надсилаються до редакції журналу «Юридична наука», відповідно до постанови 

президії Вищої атестаційної комісії України №7D05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог 
до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», повинні містити такі елементи:

• наукова стаття повинна бути актуальною, з виразно окресленою проблематикою, місти-
ти наукові положення, розроблені особисто автором, висновки про наукове та практичне значення 
наукової розробки; у тому числі визначення УДК.

• Стаття має включати наступні необхідні елементи: 
— постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; 
— аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається; 
— визначення окремих питань, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі; 
— формулювання цілей статті;
— виклад основних обґрунтованих результатів дослідження; 
— висновки з даного дослідження; 
—у статті повинно бути не менше 15 посилань;
— внутрішню структуризацію — розділи з назвами або виділені частини;
—прізвища, ім’я та ім’я по батькові, назви статті крім українською мовою має бути ще й 

англійською мовою.
• Посилання на ту чи іншу роботу у тексті повинні позначатися в дужках за порядковим 

номером цієї роботи в списку використаних джерел з вказівкою на відповідну сторінку ([3, с. 12]).
• Список використаних джерел у кінці статті складається відповідно до вимог державного 

стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав-
ничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складан-
ня». Крім того у списку джерел має бути не менше 5 англомовних посилань.

• Після списку використаних джерел подаються анотації та ключові слова трьома мовами 
(українська, російська, англійська). 

• Анотації мають містити: прізвище та ім’я автора, назву статті відповідними мовами. Крім 
того, звертаємо увагу авторів на те, що обов’язково повинна бути анотація англійською мовою на 
півтори сторінки А-4 (окремим файлом). 

• Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі 
подання тексту, перекладеного, наприклад, через Інтернет-перекладач (Google і т.п.), або нефахо-
во, стаття не буде прийнята до публікації. 

• Файл зі статтею та анотацією англійською мовою до статті пересилати у такому форматі: 
а) на початку імені ставиться номер журналу (11, 4, 7 і т.ін.);
б) через крапку після номера ставиться скорочення року (14, 15 і т.ін.);
в) нижнє підкреслення ( _ ) потім тип документу note — анотація або topic — стаття;
г) після, нижнє підкреслення (яке розділяє шифр з ім’ям автора) потім прізвище автора, 

англійською мовою прізвище та ініціали.
Приклад: 11.14_note_Olenenko A.doc (де «note» – позначення анотації) або 11.14_ topic 

_Olenenko A.doc. (де topic – позначення статті).
• Загальний обсяг публікації (назва статті, відомості про автора, текст статті, використані 

матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищувати 20–30 тис. знаків, як виняток, не 
більше 40 тис. знаків.

До наукової статті необхідно додавати:
— електронний варіант статті у форматі MS Word (docx або doc);
— інформаційну довідку про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по 

батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, кон-
тактний телефон;

— заява з підписами автора (ів) про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до 
будь-яких інших видань;

— фото автора (ів) у форматі jpg, tif;
— якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією, придатні для сканування;
— витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку, засвідчений 

належним чином (до статей кандидатів наук, аспірантів, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня).
• Стаття, подана до редакції без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягає.
• Всім авторам до уваги: при подачі статті обов’язково вказувати коротко відомості про 

автора, телефон та власний е-mail для зручності зв’язку з авторами.
Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей.
За достовірність поданої інформації відповідальність несе автор.
Гонорар за публікацію не сплачується.
Передрук опублікованих матеріалів журналу здійснюється тільки з дозволу автора і редакції.
Надані матеріали не повертаються.
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Журнал 20 апреля 2011 зарегистрировано в Международном центре периодических 
изданий (ISSN International Centre, г. Париж), журнал зарегистрирован 

и проиндексирован в таких международных наукометрических каталогах 
и базах данных: 

Index Copernicus – с 1 января 2014 года.
Приказом Министерства образования и науки № 153 от 14.02.2014 г. «Об утверж-

дении решений Аттестационной коллегии Министерства образования и науки относи-
тельно деятельности специализированных ученых советов от 14 февраля 2014», в соо-
тветствии с подпунктами 35 и 36 пункта 4 Положение о Министерстве образования и 
науки Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 25 апреля 2013 № 240, 
Порядка присуждения научных степеней и присвоения ученого звания старшего научно-
го сотрудника, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 
24 июля 2013 № 567, Положение о специализированном ученом совете, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 14 сентя-
бря 2011 № 1059, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 10 октября 
2011 года по № 1170/19908, Положение об аттестационной коллегии Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 14 сентября 2011 
№ 1059, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 10 октября 2011 года 
по № 1169/19907, Порядка формирования Перечня научных профессиональных изда-
ний Украины, утвержденного приказом Министерства образования и науки, молодежи и 
спорта Украины от 17 октября 2012 № 1111, зарегистрированного в Министерстве юсти-
ции Украины от 2 ноября 2012 под № 1850/22162, и на основании решения Аттестационной 
коллегии Министерства образования и науки Украины № 153 от 14 февраля 2014 года,–

Научный юридический журнал «ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА» включен в 
Перечень научных профессиональных изданий Украины в соответствии со списком.
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ
Статьи, присылаемые в редакцию журнала «Юридическая наука», в соответствии с постановлени-

ем президиума Высшей аттестационной комиссии Украины №7D05 / 1 от 15 января 2003 г. «О повышении 
требований к профессиональным изданиям, внесенных в перечень ВАК Украины», должны содержать 
следующие элементы:

• научная статья должна быть актуальной, с отчетливо очерченной проблематикой, содержать 
научные положения, разработанные лично автором, выводы о научном и практическом значении научной 
разработки; в т.ч. УДК.

• Статья должна включать следующие необходимые элементы:
– постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими задачами;
– анализ последних исследований и публикаций по рассматриваемой проблеме;
– формулировка целей статьи;
– изложение основных обоснованных результатов исследования;
– выводы по данному исследованию;
–в статье должно быть не менее 15 ссылок;
– внутренняя структуризация – разделы с названиями или выделенные части;
– фамилия, имя и отчество, название статьи, кроме как на украинском языке должны быть еще и 

на английском языке.
• Ссылки на ту или иную работу в тексте должны обозначаться в скобках за порядковым номером 

этой работы в списке литературы с указанием на соответствующую страницу ([3, с. 12]).
• Список использованных источников в конце статьи составляется в соответствии с требованиями 

государственного стандарта Украины ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартов по информации, библи-
отечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-
вания и правила составления». Кроме того в списке источников должно быть не менее 5 англоязычных 
ссылок.

• После списка литературы подаются аннотации и ключевые слова на трех языках (украинский, 
русский, английский).

• Аннотации должны содержать: фамилию и имя автора, название статьи на соответствующих 
языках. Кроме того, обращаем внимание авторов на то, что обязательно должна быть аннотация на англий-
ском языке на полторы страницы А-4 (отдельным файлом).

• Английский текст должен быть оформлен на профессиональном уровне владения языком. В случае 
подачи текста, переведенного, например, через Интернет-переводчик (Google и т.п.), либо непрофессиональ-
но, статья не будет принята к публикации.

• Файл статьи и аннотации на английском языке со статьей пересылать в таком формате:
а) в начале имени ставится номер журнала (11, 4, 7 и т.д.);
б) через точку после номера ставится сокращение года (14, 15 и т.д.);
в) нижнее подчеркивание (_) затем тип документа note – аннотация или topic – статья;
г) после, нижнее подчеркивание (которое разделяет шифр с именем автора) затем фамилия автора, 

на английском языке фамилия и инициалы.
Пример: 11.14_note_Olenenko A.doc (где «note» – обозначение аннотации) или 11.14_ topic _

Olenenko A.doc. (где topic – обозначение статьи).
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