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 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СУДІВ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ 
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: 

ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦИВІЛІСТИЧНОГО 
ПРАВОСУДДЯ

В.І. Бобрик 
кандидат юридичний наук, 
завідувач науковим відділом
Науково-дослідний інститут 
приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф.Г. Бурчака 
НАПрН України

Постановка проблеми. Відповідно до ст.125 Конституції України та 
ч.1 ст.17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 
2010 р. № 2453-VI одним із принципів, за яким будується система судів 
загальної юрисдикції в Україні, є принцип спеціалізації. Цей принцип роз-
кривається в ст.18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно 
з частиною першої якої суди загальної юрисдикції спеціалізуються на роз-
гляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а 
також справ про адміністративні правопорушення. У частині другій цієї ж 
статті вказується, що у судах загальної юрисдикції може запроваджуватися 
спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ. Отже, вітчизня-
ний законодавець розрізняє такі способи спеціалізації судової діяльності, як 
спеціалізацію судів, що є принципом побудови системи судів загальної 
юрисдикції, та спеціалізацію суддів. Варто звернути увагу, що проблемам 
спеціалізації судів як самостійному принципу побудови системи правосуддя 
в межах судоустрійного сегменту побудови судової влади увагиа приділя-
ється достатньо як в аспекті критики [1], так й в аспекті гарантій забезпе-
чення належної якості та ефективності правосуддя [2] і в аспекті оптимізації 
функціонування судової системи [3], що являє собою форму організації їх 
професійної діяльності (поділу їх праці). Водночас актуальними залиша-
ються питання спеціалізації судів загальної юрисдикції та її зв’язок із про-
цесуальною формою як основою диференціації процесуального законодав-
ства, що дає можливість оцінити роботу суду тією чи іншої спеціалізації з 
огляду на процесуальний регламент відправлення правосуддя, а відтак й 
визначити напрями оптимізації процесуального законодавства різних судо-
вих спеціа лізацій. 

© В.І. Бобрик, 2015



ЮРИДИЧНА НАУКА № 3/2015

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО8

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання судової спеціаліза-
ції пов’язане насамперед із процесуальними повноваженнями судів загальної 
юрисдикції різних спеціалізацій, що ґрунтується на відповідних положеннях 
процесуального законодавства в частині підвідомчості і підсудності, що зумов-
лює його диференціацію з огляду на ці чинники. Цей інститут є складовим 
елементом цивільної процесуальної форми захисту прав в цілому, та в тій чи 
іншій мірі пов’язані з ним питання порушували або досліджували такі відомі 
українські і російські вчені-процесуалісти минулого і сучасності, як: 
С.С. Бичкова, В.А. Бігун, С.В. Васильєв, Є.В. Васьковський, М.А. Вікут, 
К.В. Гусаров, В.М. Жуйков, В.В. Комаров, Н.О. Рассахатська, І.В. Решетнікова, 
Н.Ю. Сакара, В.І. Тертишніков, Г.П. Тимченко, М.К. Треушніков, 
І.В. Удальцова, С.Я. Фурса, А.В. Цихоцький, Н.А. Чечіна, М.Й. Штефан, 
М.С. Шакарян, С.В. Щербак, В.В. Ярков і ін., а також суддями – С.Ф. Демченко, 
Д.Д. Луспеник, В.М. Кравчук, В.В. Кривенко, П.І. Шевчук, А.Г. Ярема. Разом 
з тим, в юридичній літературі не порушувалося та не розглядалося питання 
оптимізації цивілістичного правосуддя в аспекті взаємовпливу спеціалізації 
судів та диференціації процесуального законодавства. 

Мета статті. Дослідити питання взаємозв’язку спеціалізації судів загаль-
ної юрисдикції із процесуальною формою як основою диференціації процесу-
ального законодавства.

Основні результати дослідження. Як відомо, спеціалізація судів загаль-
ної юрисдикції відповідно до чинного законодавства України не передбачає 
створення та існування окремих систем (підсистем) спеціалізованих судів, 
адже відповідно до ч.2 ст.3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему. Крім того, на відміну від 
Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. № 3018-Ш, 
ст.19 якого передбачала, що в системі судів загальної юрисдикції утворюються 
загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій, та прямо відно-
сила господарські та адміністративні суди до спеціалізованих, чинний Закон 
України «Про судоустрій і статус суддів» не розрізняє спеціалізовані та неспе-
ціалізовані (загальні) суди.

Як пише С.В. Ківалов, концепція, закладена в новий Закон (Закон 
України «Про судоустрій і статус суддів». – В.Б.), як раз і виходить з того, що 
всі суди загальної юрисдикції є спеціалізованими. І це відповідає дійсності, 
адже юрисдикція судів різних видів, визначена в законі, співпадає [4, с. 117]. 
Однак такий підхід до реалізації принципу спеціалізації системи судів загаль-
ної юрисдикції знаходить і своїх противників. Так, на думку Верховного Суду 
України, він не ґрунтується на конституційних приписах. Системний аналіз 
положень Конституції України засвідчує, що спеціалізація судів є одним із 
принципів побудови системи судів загальної юрисдикції, однак при цьому не 
поширюється на всі види судочинства. Це означає, що спеціалізовані суди вхо-
дять до єдиної системи судів загальної юрисдикції, проте не означає і не може 
означати, що ця система складається виключно зі спеціалізованих судів, тобто 
є системою спеціалізованих судів [5].
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Квінтесенція позиції Верховного Суду України з цього питання знайшла 
своє втілення в пункті 4 Пропозицій Верховного Суду України Тимчасовій 
спеціальній комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту 
про внесення змін до Конституції України, що були схвалені постановою 
Пленуму Верховного Суду України від 11.04.2014 № 1. У цьому пункті зазна-
чається наступне. «В Україні має бути відновлено триланкову систему судів 
загальної юрисдикції, до якої входитимуть Верховний Суд України, апеляційні 
та місцеві суди. Відповідно необхідно вилучити з Конституції України положен-
ня про вищі спеціалізовані суди (частина третя статті 125, частина четверта 
статті 127) та положення щодо побудови системи судів загальної юрисдикції за 
принципом спеціалізації (частина перша статті 125). Багаторічний досвід 
функціонування триланкової судової системи в Україні (до 2010 року) довів, що 
вона є більш дієвою та ефективною, а також зрозумілою та доступною для 
учасників судового процесу. Крім того, ліквідація однієї з ланок судової системи 
сприятиме дотриманню розумних строків розгляду справи судом, передбачених 
статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, адже 
суттєво зменшиться час із моменту звернення громадянина до суду до набрання 
судовим рішенням статусу остаточного. Сумніви щодо доцільності існування в 
Україні чотириланкової судової системи також висловила Європейська комісія 
«За демократію через право» (Венеціанська комісія) (пункти 45 та 63 Висновку 
від 15 червня 2013 року № 722/2013). У пункті 28 спільного Висновку Венеціанської 
комісії та Дирекції зі співпраці Генеральної дирекції з прав людини та правових 
питань Ради Європи від 11 жовтня 2010 року № 588/2010 зазначено, що ство-
рення трьох різних юрисдикцій, очолюваних трьома касаційними судами, неза-
лежними один від одного, може призвести до чисельних та часто складних колі-
зій юрисдикції.» [6].

Варто наголосити, що таке протиріччя між вищими спеціалізованими 
судами з одного боку і Верховним Судом України – з іншого, вже має давню 
традицію. При цьому кожна сторона, відстоюючи своє право на існування та 
розширення своєї компетенції відстоює свої суто корпоративні інтереси та 
абсолютно ігнорує позицію іншої сторони. Ця проблема ускладнюється й тим, 
що вищі спеціалізовані суди всілякими способами і абсолютно не узгоджено 
один із одним намагаються розширити юрисдикцію судів відповідної спеціалі-
зації. А це призводить до численних проблем при розмежуванні судових юрис-
дикцій та відсутності єдності судової практики.

Разом з тим, проблема побудови в Україні системи судоустрою за трьо-
ма чи чотирма ланками виходить за межі права, адже набуває рис боротьби за 
владу. Тому її слід розглядати та вирішувати в політичній, а не правовій пло-
щині. І керуватися при цьому потрібно не лише інтересами тієї чи іншої соці-
альної групи людей, а інтересами загального блага. Відтак вирішення цієї про-
блеми має залежати не стільки від позиції судових органів, правлячої партії 
(блоку партій), президента, уряду, як це було до цього, а від волі народу як 
носія суверенної влади. Це, на наш погляд, можливо лише в рамках розробки 
ґрунтовної концепції подальшого реформування судової влади із широким 
залученням представників громадськості та науковців з подальшим винесен-
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ням її на широке обговорення в суспільстві та неухильним дотриманням в 
законотворчості. 

Однак у будь-якому випадку слід розуміти, що ускладнення системи 
судоустрою автоматично ускладнює й судочинство. А це негативно відобража-
ється на його ефективності та на можливостях фізичних і юридичних осіб 
захищати в суді свої права, свободи та інтереси. Тому чотирьохінстанційна 
система судочинства однозначно є більш складною, а відтак і менш ефектив-
ною, ніж триланкова.

Спеціалізація ж судової діяльності – це невід’ємна ознака сучасної судо-
вої влади, яка забезпечує якість правосуддя. Це наслідок постійного усклад-
нення матеріально-правових відносин та диференціації процесуальної форми. 
І надалі вона буде лише поглиблюватись. Це означає, що в майбутньому в 
Україні можуть бути створені суди з податкових спорів, сімейні суди, кримі-
нальні суди тощо. Однак така спеціалізація судової діяльності буде доцільною 
лише на рівні місцевих судів. В такому разі зберігатиметься єдність системи 
судів, що також є визначальним принципом судоустрою.

3 цього приводу також варто звернути увагу на пункт 1 Розділу III 
Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в 
Україні відповідно до європейських стандартів, схвалену Указом Президента 
України від 10 травня 2006 року № 361/2006, в якому вказується, що спеціалі-
зація має охоплювати всю систему судів загальної юрисдикції, а не лише окре-
му її частину. Спеціалізація судів має відбуватися за галузевою ознакою та 
обумовленим нею видом судочинства. Це дозволяє вирізняти у межах загаль-
ної юрисдикції цивільну, кримінальну, адміністративну, а також господарську 
юрисдикцію як особливий різновид цивільної юрисдикції.

Незважаючи на такі положення законодавства, існуюча нині фактична 
структура судових органів, положення ст.125 Конституції України, а також 
окремі норми Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ГПК України 
та КАС України вказують на існування господарських і адміністративних спе-
ціалізованих судів як окремих відносно самостійних складових (підсистем) 
єдиної системи судів загальної юрисдикції.

3 цього приводу варто відзначити, що існування за критерієм спеціаліза-
ції господарських та адміністративних судів не означає неможливості спеціа-
лізації інших судів. Крім того, варто враховувати, що відповідно до статей 18, 
20 КАС України адміністративними судами першої інстанції (судами, що 
спеціалізуються на розгляді адміністративних справ) є не лише окружні адмі-
ністративні суди, а й місцеві загальні суди.

Вбачається, що відмовою від застосування терміну «загальний суд» у 
тексті Закону України «Про судоустрій і статус суддів» законодавець заклав 
перспективи подальшого реформування судової системи, що, зокрема, можуть 
виявитися у перетворенні загальних судів першої інстанції в окремі суди із 
розгляду цивільних і кримінальних справ. Проте, на наше переконання, до роз-
межування судів за юрисдикцією відмова законодавця від терміну «загальний 
суд» та відсутність такого терміну в Законі України «Про судоустрій і статус 
суддів» спричиняє деякі незручності у найменуванні колишніх «загальних 
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судів», які наразі, ймовірно, повинні називатися «судами, які спеціалізуються 
на розгляді цивільних, кримінальних, адміністративних (частково) справ, а 
також справ про адміністративні правопорушення».

Варто звернути увагу на те, що в теорії процесуального права питання 
інституалізації спеціалізованих судів було та залишається дискусійним [7, 
с. 82]. Не заглиблюючись у наукову дискусію з цього приводу, оскільки це 
виходить за рамки нашої статті, спробуємо все ж таки визначити вплив спеці-
алізації судів та диференціації судової юрисдикції на процесуальне законо-
давство.

Як правильно зазначає В.В. Комаров, і доктринально, і практично дифе-
ренціація юрисдикції судів, і навіть створення спеціалізованих судів не при-
зводить обов’язково до необхідності існування та прийняття різних процесу-
альних законів [8, с. 82]. І підтвердження цьому можна знайти при порівняль-
ному аналізі процесуального законодавства багатьох країн світу, зокрема, 
Франції, Німеччини тощо.

По суті спеціалізація судів породжує диференціацію процесуальних 
форм, а відтак і диференціацію процесуально-правового регулювання, яка 
може здійснюватись як в рамках окремих процесуальних законів для кожного 
виду судочинства, так і одного процесуального закону. Проте для вітчизняного 
законодавства вже давно є усталеним підхід, за яким спеціалізація судів обу-
мовлює диференціацію процесуального законодавства. 

Такий підхід на сьогодні зазнає перегляду як науковцями, так і законо-
давцем. Це пов’язано з тим, що внаслідок переважно автономного становлення 
і розвитку кожної галузі процесуального права України, без врахування їх 
онтологічної єдності та із значною суб’єктивною гіперболізацією їх особливос-
тей, виникла концептуальної роз’єднаність чинних процесуальних кодексів та 
наявності між їх однотипними положеннями істотних відмінностей не лише 
термінологічного, а й змістовного характеру. Тому вже непоодинокими є 
думки науковців про доцільність уніфікації однотипних судових процедур 
(норм процесуального права) в межах різних видів судочинства із збереженням 
диференціації процесуальної форми. Такі думки знаходять своє втілення і в 
законотворчості, адже останніми роками зміни та доповнення, що вносились до 
процесуальних кодексів, були переважно уніфікованими.

Наразі в Україні існують окремі галузі законодавства, кожна з яких 
визначає окрему форму судочинства для кожного виду спеціалізації судів, 
основою кожної з яких виступає окремий кодифікований законодавчий акт – 
Цивільний процесуальний кодекс України, Кримінально-процесуальний 
кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адмі-
ністративного судочинства України, Кодекс України про адміністративні пра-
вопорушення.

Варто відзначити, як випливає з Рішення Конституційного Суду Украї-
ни у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо від-
повідності Конституції України (конституційності) положень Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості 
справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 9 вересня 2010 року 
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№ 19-рп/2010, предмет спірних правовідносин і властива для його розгляду 
процедура, яка є неоднаковою щодо різних правовідносин, визнаються голо-
вними критеріями судової спеціалізації [9].

Висновок. Отже, підводячи підсумок викладеному вище, слід констату-
вати, що спеціалізація судів, яка визначає їх юрисдикцію, та диференціація 
процесуального законодавства України є взаємопов’язаними і витікають одна 
з одної.
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Бобрик В.І. Спеціалізація судів та диференціація процесуального законо-
давства: проблеми оптимізації цивілістичного правосуддя

У статті дається характеристика спеціалізації судів загальної юрисдикції та 
визначається її зв’язок із процесуальною формою як основою диференціації процесу-
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ального законодавства, що дає можливість оцінити роботу суду тією чи іншої спеці-
алізації з огляду на процесуальний регламент відправлення правосуддя, а також 
окреслити напрями оптимізації процесуального законодавства різних судових спеціа-
лізацій. Аргументовано, що спеціалізація судів породжує диференціацію процесуаль-
них форм, а відтак й диференціацію процесуально-правового регулювання, яка може 
здійснюватись як в рамках окремих процесуальних законів для кожного виду судочин-
ства, так і одного процесуального закону. 

Ключові слова: цивілістичне правосуддя, види судочинства, судові процедури, 
спеціалізація судів, процесуальне законодавство, диференціація, уніфікація, оптимі-
зація.

Бобрик В.И. Специализация судов и дифференциация процессуального 
законодательства: проблемы оптимизации цивилистического правосудия

В статье дается характеристика специализации судов общей юрисдикции и 
определяется ее связь с процессуальной формой как основой дифференциации процес-
суального законодательства, что дает возможность оценить работу суда той или 
иной специализации, учитывая процессуальный регламент отправления правосудия, 
а также наметить направления оптимизации процессуального законодательства 
различных судебных специализаций. Аргументировано, что специализация судов 
порождает дифференциацию процессуальных форм, а затем и дифференциацию про-
цессуально-правового регулирования, которая может осуществляться как в рамках 
отдельных процессуальных законов для каждого вида судопроизводства, так и одного 
процессуального закона. 

Ключевые слова: цивилистическое правосудие, виды судопроизводства, 
судебные процедуры, специализация судов, процессуальное законодательство, диффе-
ренциация, унификация, оптимизация.

Bobrik V.I. Specialization of courts and differentiation of procedural law: 
justice optimization problem 

Article characterizes the specialization of courts of general jurisdiction and it is 
determining its relationship with the procedural form as the basis for the differentiation of 
procedural legislation, which provides possibility to evaluate court activity of a particular 
specialization, given the procedural regulations of dispensation of justice, as well as the 
possibility to identify areas of optimization of procedural legislation of various court 
specializations. It is argued that specialization of courts creates differentiation of procedural 
forms, and then differentiation of procedural and legal regulation that can be carried out 
both within individual procedural laws for each type of legal proceedings, as well as one 
procedural law. 

Keywords: civil justice, types of proceedings, court procedures, specialization of 
courts, procedural law, differentiation, unification, optimization.

Стаття надійшла до редакції 28.11.2014.
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВА 
НА ЛІКАРСЬКУ ТАЄМНИЦЮ 

А.Г. Чечіль 
здобувач кафедри цивільно-правових 
дисциплін навчально-наукового 
інституту права і психології 
Національної академії внутрішніх справ

Постановка проблеми. Найбільшою цінністю в усі часи була інформа-
ція. Як говориться, – «Попереджений – значить, озброєний». А хто краще 
лікуючого лікаря знає слабкі сторони людини? Мабуть, ніхто. Лікарі з часів 
Гіппократа робили все, щоб інформація про їх пацієнта  не потрапила в чужі 
руки. Лікарі клялися: «Що б при лікуванні – а також і без лікування – я не 
побачив або не почув відносно життя людського з того, що не слід коли-небудь 
розголошувати, я промовчу про те, вважаючи подібні речі таємницею» (клятва 
Гіппократа).

Конституцією України [1], а саме ст.3, встановлено, що людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю та обумовлена потребою належної правової охо-
рони права на медичну допомогу, важливою складовою якого є лікарська 
таємниця. Тому цілком логічним та послідовним є проголошення у ст.49 
Конституції України [1] права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу 
та медичне страхування. Основи законодавства України про охорону здоров’я 
[3] забороняють розголошення відомостей про хворобу, медичне обстеження, 
огляд та їх результати, інтимну й сімейну сторони життя громадянина, за 
винятком випадків, встановлених законом.

З цього слідує, що одним із найважливіших принципів відносин між 
лікарем і пацієнтом є принцип конфіденційності. Цей принцип втілюється 
передусім у нормах ст.286 Цивільного кодексу України [2] та ст.40 Закону 
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання захисту права на 
лікарську таємницю неодноразово піднімалися у наукових працях 
О.  Кашинцевої, І.Шатковської, А.Марущака, разом з тим питання захисту 
права на лікарську таємницю не було розкрито в повній мірі та потребує 
детального дослідження окремих правових положень чинного законодавства.

Метою статті є виокремлення та дослідження особливостей захисту 
права на лікарську таємницю. Для досягнення зазначеної мети необхідно вирі-
шити такі завдання: дослідити проблеми захисту права на лікарську таємницю 
та в цьому аспекті розкрити питання збереження лікарської таємниці.

Основні результати дослідження. В українському законодавстві роз-
різняють правомірне і неправомірне використання інформації, що становить 
лікарську таємницю. До правомірного  використання такого роду інформації 
відносять отримання, зберігання, знищення, передача третім особам відповід-
но до вимог чинного законодавства або угоди сторін. Неправомірним викорис-
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танням інформації, яка складає лікарську таємницю, слід вважати її розголо-
шення, а також втрату. Неправомірне використання передбачає, що інформа-
ція була отримана відповідно до закону або договору, але надалі використана 
не за призначенням. Під розголошенням лікарської таємниці слід вважати 
будь-яку дію уповноваженої на те особи, що порушує вимоги закону або умови 
договору, в результаті якого третім особам стали відомі відомості, що станов-
лять лікарську таємницю. 

Говорячи про проблеми захисту права на лікарську таємницю, потрібно 
визначити, що становить собою «захист прав» в цивільному праві України.

Право на захист являє собою суб’єктивне цивільне право певної особи, 
тобто вид і міру її можливої (дозволеної) поведінки із захисту своїх прав, Воно 
виходить із конституційного положення: «Права і свободи людини і громадя-
нина захищаються судом» (ст.55 Конституції України [1]).

Статтею 15 ЦК України особі надається право на захист свого цивільно-
го права та інтересу в разі його порушення, невизнання або оспорювання [2].

Складовими елементами захисту суб’єктивних цивільних прав та інтер-
есів є: об’єкт – суб’єктивні права та законні інтереси, що підлягають захисту; 
суб’єкт – особа, права й інтереси якої порушено і яка володіє суб’єктивним 
правом на захист; форма захисту; спосіб захисту [13, c. 97].

На думку В.П. Грибанова, право на захист за своїм матеріально-право-
вим змістом включає в себе можливість уповноваженої особи використовува-
ти дозволені законом засоби власного примусового впливу на правопорушни-
ка, захищати своє право власними діями фактичного характеру (самозахист 
цивільних прав); можливість застосування безпосередньо самою уповноваже-
ною особою юридичних заходів оперативного впливу на правопорушника; 
можливість уповноваженої особи звернутися до компетентних державних або 
громадських органів з вимогою спонукання зобов’язаної особи до певної пове-
дінки  [14, c. 107].

Право на захист лікарської таємниці, виникає разом із самим 
суб’єктивним правом, а не в момент його порушення. Як тільки відомості про 
своє здоров’я і життя громадянин передав (оповістив) медичному працівнику, 
або вони отримані лікарем у результаті лікувально-діагностичного процесу, 
так починає діяти в силу вказівки закону відповідний правовий режим – 
режим лікарської таємниці.

Нормативно-правове забезпечення передбачає зовнішню і внутрішню 
взаємопов’язану систему законів і підзаконних нормативних актів, спрямова-
них на захист лікарської таємниці. До них належать: Конституція України 
(ст.32) [1], Цивільний кодекс України (ст.286) [2], Основи законодавства 
України про охорону здоров’я (ст.40) [3], Сімейний кодекс України (ст.30) [4], 
Закони України «Про інформацію» (ст.46) [5], «Про психіатричну допомогу» 
(ст.6) [6], «Про захист населення від інфекційних захворювань» (ст.26) [7], 
«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» 
(ст.7) [8], Кримінальний кодекс України (ст.145) [9], Кримінальний процесу-
альний кодекс України [10], Указ Президента України від 15 червня 1992 р. 
№ 349 [11], Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розсліду-
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вання ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 
на виробництві» від 25 серпня 2004 року № 1112 (пункти 6, 9) [12], накази, 
інструкції та розпорядження Міністерства охорони здоров’я України, інших 
міністерств і відомств.

Однак, існує ряд проблем в захисті прав на лікарську таємницю. 
По-перше, проблема збереження лікарської таємниці після проведення 

медичних оглядів. Законодавець вказує на обов’язок лікаря після проведення 
медичного огляду у деяких категорій професій усі результати обстеження зано-
сити до особистої медичної книги. На підставі результатів обстеження кожен 
може зробити висновок щодо можливості допущення працівника до роботи. 
Частими є випадки, коли ще до встановлення остаточного діагнозу роботода-
вець попереджається про те, що у його робітника можливо наявні протипоказан-
ня до певного виду діяльності. Українське законодавстві, що регулює питання 
проведення медичних оглядів не має жодних вказівок на обов’язок лікаря збері-
гати лікарську таємницю. Потрібно звернути увагу на тому, що медичні книжки 
знаходяться у роботодавця, якому не заборонено розголошувати відомості, що 
одержані з неї. З вищевикладеного слідує, що інститут «лікарської таємниці» 
взагалі нібито відступає перед обов’язковими медичними оглядами [15, c. 141].

Так в судовій практиці є приклад, а саме рішення Печерського райсуду 
м. Києва про незаконність наказу Міністерства охорони здоров’я України, 
Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
України «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності 
та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності». У 2006 р. 
громадянка України Світлана Побережець звернулася з адміністративним 
позовом до Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та 
соціальної політики України, Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України про визнання 
незаконним і невідповідним правовим актам вищої юридичної сили цього нор-
мативно-правового акту. Позивачкою було поставлене питання про визнання 
судом незаконним і невідповідним правовим актам вищої юридичної сили 
згаданий нормативно-правовий акт (із наступним визнанням цього норматив-
но-правового акту частково нечинним) у частині розміщення в листку непра-
цездатності інформації про первинний і заключний діагноз особи й код захво-
рювання відповідно до Міжнародної класифікації хвороб і причин смерті 
(МКХ-10). Свій адміністративний позов Побережець обґрунтовувала тим, що 
згідно з нормативно-правовим актом, який оскаржується, установи охорони 
здоров’я зобов’язані вказувати в листку непрацездатності інформацію про стан 
здоров’я (діагноз) особи, яка отримала листок непрацездатності, після чого 
цей листок непрацездатності подається за місцем роботи особи і таким чином 
інформація про стан здоров’я особи стає доступною широкому колу осіб за 
місцем її роботи. Така ситуація, на думку позивачки, порушує її права й закон-
ні інтереси, зокрема, порушується конституційна заборона на збирання, збері-
гання, використання й поширення конфіденційної інформації про особу, вста-
новлена ст. 32 Конституції України [1]. Позивачка також посилалася в обґрун-
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тування свого позову на приписи деяких законів України, зокрема ЦК 
України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, ЗУ «Про інфор-
мацію» тощо. Таким чином, позивачка стверджувала, що запис діагнозів у 
листку непрацездатності призводить до фактичного розголошення конфіден-
ційної інформації про особу. Печерський районний суд, розглянувши матеріа-
ли справи й заслухавши доводи сторін, позов Світлани Побережець задоволь-
нив, пославшись на ст.ст. 3, 19, 21, 22, 32, 55, 64, 68 Конституції України; ст. 8 
Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод; ст.ст. 4, 6, 
7, 8, 14, 40, 41 Основ законодавства України про охорону здоров’я; ст.ст. 285, 
286 ЦК України; ст.23 ЗУ «Про інформацію». Таким чином, видаючи листок 
непрацездатності, лікарі не вказують у ньому ані діагноз, на підставі якого 
виданий листок, ані шифр міжнародної класифікації хвороб. 

Рішення Печерського районного суду м. Києва, яким позов було задо-
волено повністю, набуло чинності 8 вересня 2006 р. Відповідачі не виявили 
бажання оскаржити це рішення суду в апеляційному порядку. З огляду на це 
вказувати лікарський діагноз у лікарняних листках є незаконним.

По-друге, низький рівень правової культури та правової грамотності 
лікарів різних спеціальностей, в силу чого конфіденційна інформація «через 
незнання» або за сформованими внутрівідомчими корпоративними правила-
ми підлягає розголосу.

Система знань про здоров’я людини, на думку Попової К.Г., на даний час 
«не обмежується медичними аспектами, а передбачає соціально-гуманітарний 
підхід, тобто вивчення всієї сукупності відносин між лікарем і пацієнтом в діа-
пазоні від традиційної турботи про психічний стан хворого до принципів етич-
ного та законодавчого регулювання лікарської діяльності» [16, c. 9].

Як свідчить практика, незважаючи на наявність нормативно-правової та 
етичної бази, спрямованої на реалізацію права громадян на лікарську таємни-
цю, більшість медичних працівників або не знають про існування цих норм, 
або вагаються чітко їх сформулювати. Проблема незнання законів  позбавляє 
можливості медичних  працівників орієнтуватися,в яких випадках і кому вони 
можуть передати відомості про здоров’я, діагноз та факт звернення за допо-
могою громадянина.

Потрібно звернути увагу на найпоширеніші випадки порушення лікар-
ської таємниці:

1. Надання інформації, що містить лікарську таємницю, на запити. На 
адресу медичних закладів можуть надходити різноманітні запити про надання 
інформації як від правоохоронних органів, так і від фізичних та юридичних 
осіб (адвокатські запити, запити про надання публічної інформації). 
Працівники медичних закладів, які не мають юридичної освіти, часто не в 
змозі оцінити правомірність такого запиту. А тому поширеними є випадки 
порушення лікарської таємниці, коли працівники медичних закладів надають 
на запити інформацію, на отримання якої запитувачі не мають права.

Показовим в цьому плані є рішення Європейського суду з прав людини 
від 06 червня 2013 р. по справі «Авілкіна та інші проти Росії». Суд зазначив, 
що порушення права на невтручання в особисте життя, яке гарантоване ст.8 
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Конвенції про захист прав та основоположних свобод, полягало в тому, що 
інформація про відмову заявників від переливання крові була надана коміте-
том охорони здоров’я на запит прокуратури. Запит на вказану інформацію 
подавався прокуратурою в рамках розслідування, яке проводилося стосовно 
релігійної організації, членами якої були заявники. Суд визнав невиправданим 
таке втручання в особисте життя заявників.

Посадові особи медичного закладу повинні в кожному конкретному 
випадку отримання запиту про надання інформації слід ретельно перевіряти: 
чи взагалі підлягає запитувана інформація розголошенню, чи відповідає такий 
запит вимогам законодавства, які ставляться до нього, чи належним чином під-
тверджені повноваження особи, яка звертається з таким запитом, чи має право 
запитувач на інформацію, яка зазначена у запиті.

2. Надання інформації рідним пацієнта по телефону. Наприклад, особа, 
представляється родичем пацієнта, називає його прізвище, ім’я, по батькові 
намагається отримати інформацію щодо того, чи зверталася конкретна особа 
за  медичною допомогою, її діагноз та інше.

Розголошення такої інформації представниками лікувального закладу є 
незаконним і тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Як свідчить практика, більша частина медичних працівників не переві-
ряють документи, які підтверджують ступінь спорідненості особи з пацієнтом, 
інформацію про стан здоров’я якого вони повідомляють. Така необережність 
може призвести до дуже серйозних негативних наслідків як для самого медич-
ного працівника, так і для медичного закладу, в якому він працює.

Висновки. Дослідження проблеми захисту права на лікарську таємни-
цю, дозволило дійти таких висновків: 

1. Збереження лікарської таємниці є складовою механізму захисту прав 
людини. Таким чином, законодавчого удосконалення вимагає саме порядок 
доступу до інформації, яка становить лікарську таємницю. Перш за все потріб-
но на нормативному рівні розробити чітко визначену інструкцію щодо збере-
ження лікарської таємниці, переліку та форм документів про передання таких 
відомостей, дозволів суб’єктів первинної лікарської інформації, зобов’язань 
медичних працівників про нерозголошення медичної таємниці.

2. Наступним кроком у вирішенні проблеми захисту права на лікарську 
таємницю повинно бути підвищення рівня правової культури та правової гра-
мотності лікарів різних спеціальностей.

Реалізація запропонованих кроків щодо захисту права на лікарську 
таємницю, перетворить декларативні норми на реальні факти притягнення до 
юридичної відповідальності медичних працівників за порушення правового 
режиму лікарської таємниці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – 
№30 – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –2003. – 
№ 40–44. – Ст. 356.



ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 3/2015

19

3.  Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 
19  истопада 1992 р. № 2801-ХІІ (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної 
Ради України. – № 4. – Ст.19.

4. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – 
№ 21–22. – Ст. 135.

5.  Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 
1992. – № 48. – Ст.650.

6.  Про психіатричну допомогу: Закон України // Відомості Верховної Ради 
України. –  2000. –  № 19. – Ст.143.

7.  Про захист населення від інфекційних захворювань: Закон України // 
Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 29. – Ст. 228.

8.  Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населен-
ня: Закон України // Відомості Верховної Ради України. –  1994. –  N 27. –  Ст.218.

9. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. –  
2001. –   № 25-26. –  Ст.131.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 
Ради України. –  2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. –  ст.88.

11. Про клятву лікаря: Указ Президента України від 15 червня 1992 року 
№ 349.

12. Деякі питання розслідування ведення обліку нещасних випадків, профе-
сійних захворювань та аварій на виробництві: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 25 серпня 2004 року № 1112.

13. Підлубна Т. Поняття захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів // 
Підприємство, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 96-99.

14. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М, 2000. – 
С. 107.

15. Заварза Т.В. Проблеми збереження лікарської таємниці // Медичне право 
України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали І Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 19-20. 04.2007 р. м. Львів – С. 139-142. 

16. Попова Е.Г. Конфликты в лечебно-профилактических учреждениях:  
причины, условия, социальные последствия: автореф. дис. … канд. мед. наук. – 
Волгоград, 2005. – С. 9.

Чечіль А.Г. Проблеми захисту права на лікарську таємницю
Стаття присвячена дослідженню права на захист лікарської таємниці, аналі-
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Постановка проблеми. В умовах ескалації конфлікту на сході України 
відбувається актуалізація загроз, пов’язаних з ядерними об’єктами. Україна 
посідає восьме місце у світі та п’яте в Європі за величиною встановленої 
потужності атомної енергетики. Ядерна енергетика є базовою складовою енер-
гозабезпечення країни, її частка в загальному обсязі електроенергії, що виро-
бляється в країні, сягає 50%, і за цим показником Україна входить в групу 
лідерів. Усього в Україні діє 15 ядерних реакторів, усі вони були побудовані в 
радянський період і досі покривають близько половини потреб країни в елек-
триці. Вже в силу свого віку (25-30 років) ці об’єкти являють загрозу, вважа-
ють в екологічній організації Greenpeace. На думку експертів, бої в східних 
регіонах країни роблять ситуацію ще більш небезпечною [1]. Так, у травні 
2014 р. було скоєно напад на розташовану в місті Енергодарі «найбільшу АЕС 
Європи».  Уряд нашої держави направив у МАГАТЕ лист, в якому попередив 
про небезпеку атомної інфраструктури. Незважаючи на це, західні політики 
досі приділяють занадто мало уваги проблемі ядерної безпеки. 

Таким чином, від ядерних об’єктів України в умова ситуації, яка склала-
ся на сході, виходить перманентна загроза. При цьому  небезпеку становлять 
не тільки можливі прямі удари по АЕС, але і такі непрямі загрози, як перебої з 
електропостачанням, пишуть експерти. До чого це може призвести, видно на 
прикладі аварії в Фукусімі. Крім того, слід пам’ятати про тісний взаємозв’язок 
між  вітчизняною та російською ядерними галузями. Зокрема, сумніви викли-
кає безпеку перевезень відпрацьованого палива в Росію (своїх могильників 
Україна не має, відходи з українських АЕС переправляють на Урал і в Сибір). 
Нарешті, вони ставлять питання про підготовку кваліфікованого персоналу, 
адже українських атомників до недавнього часу готували в Севастополі [1].

Стратегічною метою для України є членство в Європейському 
Співтоваристві. Особливості сучасного етапу європейської інтеграції України 
полягають у створенні необхідних передумов для набуття такого членства. 

© Д.М. Павлов, 2015



ЮРИДИЧНА НАУКА № 2/2015

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА22

Це – і поглиблення демократичних реформ, і підвищення стандартів життя 
людей, і адаптація вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, і безумов-
но – розширення практичного співробітництва у багатьох сферах, у першу 
чергу – у сфері колективної безпеки. Ядерна безпека у цій сфері займає першу 
позицію, оскільки ядерні ризики та ядерні аварії мають транскордонний 
характер. Взагалі ядерна безпека – є загальною проблемою для світової спіль-
ноти [2].

Аналіз останніх дослідження та публікацій. Дослідженню проблемати-
ки правового регулювання забезпечення техногенної безпеки увагу приділяли 
у своїх працях такі вітчизняні вчені, як: Ю.Ю. Азаров, А.І. Берлач, С.С. Засунько, 
В.К. Колпаков, С.Ф. Константінов, О.В. Копан, С.О. Кузніченко, О.В. Кузьменко, 
Л.А. Жукова, М.М. Козяр, М.Я. Откідача, О.О. Труш, А.Г. Чубенко та інші. 
В той же час спеціальні дослідження забезпечення техногенної та ядерної без-
пеки від загроз терористичного характеру відсутні, що обумовлює необхід-
ність здійснення активного наукового пошуку у цьому напряму.

Метою статті є теоретико-правовий аналіз особливостей забезпечення 
безпеки ядерних об’тів України від загроз військово-терористичного характеру.

Основні результати дослідження. Норми та вимоги до безпеки АЕС 
встановлюються за міжнародними конвенціями та договорами до яких при-
єдналася Україна (в першу чергу, це – Віденська конвенція про цивільну від-
повідальність за ядерну шкоду, Конвенція про ядерну безпеку, Об’єднана кон-
венція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку 
поводження з радіоактивними відходами, Договір про нерозповсюдження 
ядерної зброї та ін.) та вітчизняним ядерним законодавством. Основними 
законодавчими актами з цього питання є Закони України «Про використання 
ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про поводження з радіоактивними 
відходами», «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, 
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», «Про 
захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» та ін. Органом держав-
ного регулювання ядерної та радіаційної безпеки є Державна інспекція ядер-
ного регулювання України, відповідальним за безпеку АЕС в Україні є держав-
не підприємство НАЕК «Енергоатом». 

Завдання забезпечення ядерної безпеки та підвищення її рівня завжди 
знаходиться на порядку денному державних та галузевих структур. Воно є 
пріоритетним при вирішенні питань, що сьогодні стоять на порядку денному 
перед вітчизняною ядерною енергетикою, це: продовження терміну експлуата-
ції атомних реакторів; введення до дії нових потужностей; розвиток вітчизня-
них виробництв, задіяних у ядерно-паливному циклі; безпечне поводження з 
відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами; вирішення 
проблем Чорнобильської АЕС; подальше підвищення рівня безпеки діючих 
атомних блоків [3]. 

У цілому, ядерна та радіаційна безпека функціонування ядерних об’єктів 
на території України забезпечується: технічними заходами щодо підвищення 
надійності і безпеки ядерних об’єктів; розвитком національного ядерного зако-
нодавства, вдосконалюванням національних служб контролю за ядерною 
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діяльністю і матеріалами; жорсткістю міжнародного контролю за ядерною 
діяльністю, реалізацією міжнародних програм з підвищення технічної безпеки 
і підвищення «культури безпеки» на ядерних об’єктах; державним регулюван-
ням і науково-технічною підтримкою галузі.

Слід відзначити, що існує низка питань, які стосуються «колективної» 
безпеки і потребують постійної уваги з боку керівництва країни та галузі, зна-
чних фінансових вкладень, міжнародної допомоги як у фінансовому плані, так 
і в технічному. Але пріоритетним в сучасних умовах виявляється завдання 
підвищення рівня безпеки та  фізичного захисту ядерних матеріалів у світлі 
зростаючої загрози ядерного тероризму.

Вживаючи сучасну термінологію, можна сказати, що проблема фізичної 
безпеки ядерних установок та ядерних матеріалів, а також відповідної інфра-
структури виникла одночасно з початком атомної ери. У той час ця проблема 
розв’язувалася у рамках охорони надсекретних об’єктів військово-промисло-
вих комплексів країн, адже саме на створення нового виду зброї були спрямо-
вані перші ядерні програми у світі. Заходи з фізичної безпеки таких об’єктів 
мали на меті, головним чином, захист від атак (диверсій) ворога або потенцій-
ного супротивника та забезпечення секретності виконання програм.

У подальшому, практично до 1990-х рр., заходи, спрямовані на забезпе-
чення безпеки ядерних установок і ядерних матеріалів у цивільному секторі 
здійснювалися у рамках пов’язаних між собою, але, все ж таки, самостійних 
напрямів діяльності, а саме: обліку та контролю ядерних матеріалів та фізич-
ного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок [3].

У цей період відбувається формування системи гарантій МАГАТЕ, яка 
мала на меті забезпечити непереключення ядерних матеріалів та ядерних уста-
новок з мирних на військові цілі, приймається Конвенція про фізичний захист 
ядерного матеріалу 1980 р., яка набула чинності у 1987 р.

Після розпаду СРСР та зламу двополюсної системи глобальної безпеки 
виникає загроза руйнування режиму нерозповсюдження ядерної зброї, в осно-
ві якого покладено Договір нерозповсюдження ядерної зброї. Видатний внесок 
у його збереження зробила Україна, яка відмовилася від третього у світі за 
потужністю арсеналу ядерної зброї. У цей період також починається різке 
загострення загроз тероризму та екстремізму, вони набувають нових форм і 
вимірів. Усе частіше мова йде про міжнародний тероризм. Крім того, світова 
спільнота уперше зіштовхується з таким явищем, як незаконний обіг ядерних 
та інших радіоактивних матеріалів, але спочатку його небезпека сприймається 
лише крізь призму проблем нерозповсюдження ядерної зброї.

У цьому контексті не можна залишити поза увагою таку знакову подію, 
як застосування членами японського релігійного культу Аум-Сінрікьо хімічної 
зброї – газу зарин у Токійському метрополітені у 1995 р. У цей період також 
спецслужбами різних країн було зафіксовано зростаючу активність терорис-
тичної організації «Аль-Каїда», спрямовану на заволодіння ядерною зброєю та 
іншими видами зброї масового ураження.

У цих умовах у квітні 1998 р. розпочинається робота над Міжнародною 
конвенцією про боротьбу з актами ядерного тероризму. У 1999 р. за ініціативи 
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США і під егідою МАГАТЕ було започатковано процес перегляду Конвенції про 
фізичний захист ядерного матеріалу (1980 р.) з метою підсилення її положень та 
розширення сфери застосування. Тобто, у кінці 1990-х рр. ядерний тероризм під 
впливом згаданих вище глобальних процесів у безпековій сфері таки потрапляє 
у «порядок денний» провідних країн світу та міжнародних організацій, але, все 
ж таки, на той час його загроза сприймається, в основному, як гіпотетична [3].

Переламним моментом для усієї системи глобальної безпеки і для змін 
у сприйнятті загроз тероризму, стали події 11 вересня 2001 р. (9/11). Той факт, 
що дев’ятнадцять підготовлених терористів-самогубців змогли одночасно і 
скоординовано атакувати США, став поштовхом для усвідомлення того, що 
навіть висока радіоактивність або інші шкідливі властивості певних матеріалів 
і речовин не можуть надалі вважатися для них серйозним самозахисним 
бар’єром і, таким чином, слугувати суттєвою перешкодою для їх зловмисного 
використання.

Після 9/11 протидія загрозам тероризму з використанням засобів масово-
го ураження насамперед ядерної зброї стає одним із пріоритетів у безпековій 
сфері для національних урядів та міжнародних організацій. У цей період запо-
чатковується ряд глобальних програм та ініціатив, значно активізується робота 
над прийняттям міжнародних правових документів, рекомендацій та настанов 
щодо фізичного захисту ядерних матеріалів та ядерних установок, протидії неза-
конному обігу ядерних матеріалів та інших радіоактивних речовин тощо [3].

За офіційним визначенням МАГАТЕ, «Nuclear Security» («фізична 
ядерна безпека») – це «запобігання, виявлення та реагування на викрадення, 
диверсії, несанкціонованого доступу, незаконної передачі та інших зловмисних 
дій стосовно ядерних матеріалів та інших радіоактивних речовин, а також 
пов’язаних з ними установок» [4]. Виходячи з даного визначення, забезпечен-
ня фізичної ядерної безпеки здійснюється за такими принципами: поперед-
ження – заходи по захисту ядерних матеріалів та установок від зловмисних 
дій; виявлення – заходи по розкриттю зловмисних дій; реагування – заходи по 
ефективному реагуванню у випадку зловмисних дій.

Безпосередні заходи, спрямовані на забезпечення фізичної ядерної без-
пеки, включають в себе фізичний захист, який призначений для забезпечення 
захищеності ядерних матеріалів та установок з метою створення умов, спрямо-
ваних на мінімізацію можливості вчинення несанкціонованих дій, а також 
облік та контроль ядерних матеріалів, який в основному направлений на недо-
пущення переключення ядерних матеріалів та на протидію незаконному обігу 
ядерних матеріалів.

Дані заходи є ключовими в протидії загрози ядерного тероризму. Варто 
відмітити, що після терористичного акту 11 вересня почав активно реалізовува-
тися План дій МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки. Він був спрямований на 
надання допомоги щодо зміцнення насамперед національних систем фізичного 
захисту ядерних матеріалів, підвищення норм безпеки, поліпшення контролю за 
ядерним і радіоактивним матеріалом. У 2005 р. Рада керуючих схвалила новий 
План з фізичної ядерної безпеки на 2006-2009 рр., який став логічним продо-
вженням попереднього документа [5], що був успішно виконаний. У результаті 
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чого, було зроблено відповідні висновки, які стосувались ключових проблем 
функціонування фізичної ядерної безпеки на всіх рівнях її існування. 

Так, на національному рівні було зроблено акцент: на питаннях 
пов’язаних з роботою систем запобігання, виявлення та реагування у випадку 
зловмисних дій, пов’язаних з ядерним або іншим радіоактивним матеріалом; 
на мультидисциплінарний підхід до підвищення ефективності інфраструктури 
фізичної ядерної безпеки; на синергію в галузі експлуатаційної ядерної безпе-
ки, фізичної ядерної безпеки і гарантій; на культуру фізичної ядерної безпеки, 
що буде сприяти більш широкому використанню ядерної енергії [6].

У нових Планах з фізичної ядерної безпеки були враховані вищезазна-
чені зауваження та досвід попередніх програм. У результаті, був отриманий 
досконалий документ, в якому основна увага була зосереджена на конкретних 
заходах щодо забезпечення ефективного обігу, контролю та обліку ядерних або 
радіоактивних матеріалів та установок. Таким чином, головна мета нових 
Планів полягає в досягненні реальної фізичної ядерної безпеки на всіх рівнях 
і консолідації інтересів світової громадськості у зміцненні міжнародного спів-
робітництва для безпечного використання мирної атомної енергетики шляхом 
прийняття відповідних заходів. Отже, прийняті Плани є дорожньою картою в 
забезпеченні управління головним важелем протидії ядерному тероризму [7].

Від рівня ефективності заходів щодо фізичної ядерної безпеки залежить 
ступінь захисту держави від терористичних актів і незаконного обігу ядерних 
матеріалів. Режим фізичної ядерної безпеки є складовою частиною глобальної 
безпеки. В контексті вразливості системи фізичної ядерної безпеки щодо існу-
ючих та потенційних загроз важливу роль відіграє захист інформації та інфор-
маційна безпека, особливо, якщо мова йде про облік та контроль, який прак-
тично повністю переведений на комп’ютерні системи. Порушення конфіден-
ційності інформації щодо обліку може призвести до того, що цінна інформація 
стосовно ядерних матеріалів або установок буде використано зловмисниками 
з метою проведення протиправних дій по відношенню до таких матеріалів. 

Слід враховувати також, що протидію ядерному тероризму не можна 
виключати з більш широкого контексту геополітичних процесів, а також 
боротьби світової спільноти з тероризмом, контролем над озброєннями, вклю-
чаючи ядерну зброю та іншу зброї масового ураження. Крім того, недавня 
історія неодноразово надавала приклади використання фактору тих чи інших 
загроз, у т.ч. і в згаданій сфері, для досягнення певних цілей у зовнішній та 
внутрішній політиці.

На жаль, в умовах глобальних змін посилюється роль силової політики. 
Провідні світові держави приймають на озброєння концепцію «упереджувальної 
оборони», що передбачає дії поза межами національних кордонів, використання 
силових структур з метою захисту економічних інтересів, розв’язання завдань 
постконфліктного врегулювання, боротьби з міжнародним тероризмом [3]. 

Посилення войовничості, агресивності та конфронтаційності у поведінці 
та діях на міжнародній арені ряду провідних держав щодо просування своїх 
національних або корпоративних інтересів, недостатня ефективність, за цих 
обставин, існуючих структур і механізмів забезпечення міжнародної безпеки та 
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глобальної стабільності для молодих демократій реально загрожує розколом 
еліти, а то й всього суспільства, відволіканням ресурсів держави на внутрішню 
боротьбу, виснаженням економічного потенціалу країни. Саме у такій ситуації 
опинилася Україна, проти якої фактично було розпочато так звану «гібридну 
війну», невід’ємними елементом якої виступають сепаратизм та тероризм.

Маємо відзначити, що теоретично ймовірність здійснення актів ядерно-
го тероризму проти відповідних об’єктів знижується зважаючи на те, що теро-
ристи, навряд чи, будуть використовувати такі види зброї, від яких може сер-
йозно постраждати населення та довкілля тих регіонів, де терористи мають 
значну підтримку [3]. Але у ситуації, яка склалася у нашій державі та врахову-
ючи значну кількість потенційних об’єктів терористичних атак, цілком можли-
вим є напад на ядерні об’єкти, які розташовані у тих регіонах, де підтримка 
терористів є мінімальною. Крім того, в умовах активізації військових дій, у 
геометричній прогресії зростають ризики випадкового нанесення ударів по 
об’єктах критичної інфраструктури держави, у тому числі ядерним.  

Висновки. Зважаючи на катастрофічні наслідки, який мав би акт ядерно-
го тероризму, прогнози щодо деякої переоцінки у теперішніх умовах загрози 
терористичного нападу на ядерні об’єкти не повинні мати своїм результатом 
ігнорування цієї загрози, натомість, альтернативою постійному нарощуванню 
витрат на цілі фізичної ядерної безпеки має стати їх оптимізація на основі запро-
вадження визнаних міжнародною спільнотою стандартів фізичної безпеки [3]. 

В умовах зростання військово-теоретичної загрози у нашій державі 
виникає нагальна потреба розробки та нормативного закріплення стратегії 
забезпечення фізичної ядерної безпеки та протидії техногенному тероризму. 
Крім того, з метою підвищення ефективності системи цивільного захисту в 
цілому, доцільним видається суттєве розширення повноважень єдиного коор-
динаційного надвідомчого центру у сфері цивільного захисту (Державної комі-
сії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), що 
дозволить забезпечити адекватне реагування сил цивільного захисту на загрози 
як соціально-політичного, так і природно-техногенного, у тому числі ядерного 
характеру. Нагальною потребою є також нормативне закріплення питань взає-
модії підрозділів Державної служби з питань надзвичайних ситуацій та 
Національної гвардії у сфері забезпечення фізичної безпеки ядерних об’єктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Зарубіжні екологи б’ють на сполох через безпеку ядерних об’єктів в 
Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://new.eveningkiev.com/
article/9359

2. Шевцов А.І., Земляний М.Г., Дорошкевич А.З. Ядерна безпека в Україні та 
Євроінтеграційні процеси // Стратегічна панорама. – 2004. – № 4 . – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  http://old.niss.gov.ua/book/title.htm

3. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці 
України. – К. : НІСД, 2013. – 64 с.

4. IAEA Safety Glossary. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www-pub.
iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1290_web.pdf



НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

ЮРИДИЧНА НАУКА № 2/2015

27

5. GOV/2005/50. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iaea.
org/About/Policy/GC/GC50/GC50Documents/English/gc50-13_en.pdf

6. GOV/2009/54-GC(53)/18. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://
www.iaea.org/About/Policy/GC/GC53/GC53Documents/English/gc53-18_en.pdf

7. Чумак Д.В. Синергія 3s (safety, security, safeguards) у питаннях протидії 
ядерному тероризму і незаконному обігу ядерних матеріалів. Актуальні проблеми 
міжнародних відносин. –  Вип. 104. – Ч. 1 (у двох частинах). – К. : Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – 
302 с. – С. 39-42.

Павлов Д.М. Забезпечення фізичної безпеки ядерних об’єктів в Україні в 
умовах зростання військово-теоретичної загрози: організаційно-правовий аспект

Стаття присвячена аналізу правових та організаційних проблем забезпечення 
безпеки ядерних об’єктів та захисту критичної інфраструктури держави в умовах 
зростання військової та терористичної загрози, питанням реформування сектору 
безпеки й оборони та підвищення ефективності цивільного захисту в Україні з ураху-
ванням специфіки його здійснення в умовах проведення антитерористичної операції. 
Досліджується стан правового регулювання відносин у сфері ядерної безпеки та 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МИТНОГО 
КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

С.В. Дегтярьова 
здобувач кафедри адміністративного права 
Інституту права імені князя Володимира Великого 
Міжрегіональної Академії управління персоналом

Постановка проблеми. Прагнення нашої держави бути повноцінним чле-
ном світової спільноти, зростаючі обсяги зовнішньоекономічних відносин, а 
також участь України в міжнародних організаціях потребує впровадження в 
діяльність органів державної влади міжнародних правових стандартів. Особливого 
значення впровадження зазначених вище стандартів набуває в сфері здійснення 
митного контролю в Україні, так як саме в цієї сфері наша держава в особі уповно-
важених нею органів найбільшим чином контактує з іноземними державами, 
громадянами та міжнародними організаціями. Отже, актуальним є дослідження 
міжнародно-правових основ здійснення митного контролю в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематику здійснення 
митного контролю в Україні, в тому числі його правових основ, досліджували 
в своїх працях такі науковці, як: В.Б. Авер’янов, С.С. Алексєєв, О.Ф. Андрійко, 
О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.Л. Бородін, А.І. Берлач, І.В. Бойко, 
М.А. Бояринцева, М.А. Василенко, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, 
В.М. Горшеньов, Є.В. Додін, Р.А. Калюжний, М.В. Коваль, В.К. Колпаков, 
Є.Б. Кубко, О.В. Кузьменко, Є.А. Лукашова, Д.В. Лученко, А.В. Малько, 
М.А. Матузов, О.В. Негодченко, В.І. Олефір, В.Ф. Опришко, М.Ф. Орзіх, 
Р.С. Павловський, Ю.С. Педько, П.М. Рабінович, О.П. Рябченко, А.О. Селіва нов, 
М.М. Тищенко та інші.

Метою статті є розгляд та характеристика питання, пов’язаного з між-
народно-правовими основами митного контролю в Україні. 

Основні результати дослідження. Наукові праці вищенаведених вче-
них-правознавців, без сумніву, внесли великий вклад як у теоретичні основи, 
так і в практичну діяльність уповноважених суб’єктів зі здійснення митного 
контролю. Разом із тим, доводиться констатувати, що національне законодав-
ство оновлюється швидкими темпами, що в першу чергу пов’язано із приєд-
нанням України до все більшої кількості міжнародно-правових договір, які, в 
тому числі, визначають і правові основи здійснення митного контролю. Тому 
метою представленої статті є дослідження міжнародно-правових основ діяль-
ності уповноважених суб’єктів із здійснення митного контролю.

© С.В. Дегтярьова, 2015
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Почати наше дослідження необхідно зі з’ясування сутності складових 
поняття «міжнародно-правові основи». При цьому зауважимо, що поняття 
«митний контроль в Україні» було предметом нашого окремого дослідження. 
У сучасній українській мові слово «міжнародний» використовується:

– стосовно до відносин між народами та країнами;
– використовується для зв’язку між країнами, народами;
– який існує між народами, поширюється на них;
– в якому беруть участь представники різних країн, народів.
У свою чергу, термін «міжнародно-правовий» стосується міжнародного 

права, норм, що регулюють відносини між державами [1, с. 671]. У цьому кон-
тексті варто зазначити, що міжнародно-правові стосунки, учасницею яких є 
наша держава, відповідно до чинного національного законодавства регулюються 
за допомогою міжнародних договорів. Особливе місце міжнародним договорам 
у питанні регулювання певних суспільних відносин, в тому числі пов’язаних з 
митним контролем відводить Конституція України. Зокрема, відповідно до ст. 9 
Основного Закону міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. 
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можли-
ве лише після внесення відповідних змін до Конституції України [2].

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних догово-
рів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здій-
снення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених 
у Конституції України та законодавстві України визначено в Законі України 
«Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. [3]. Із приводу 
вищенаведеного слід звернути увагу на той факт, що, незважаючи на закрі-
плення в назві зазначеного нормативно-правового акта терміну «міжнародний 
договір України», в міжнародній практиці можуть використовуватися й інші: 
конвенція, угода, пакт, протокол, меморандум, статут тощо. Таким чином, 
доречним є з’ясування сутності термінів, що використовуються під час визна-
чення міжнародно-правових основ будь-якої діяльності, в тому числі зі здій-
снення митного контролю в Україні. 

Так, одним із найбільш вживаних термінів у міжнародно-правових від-
носинах є «конвенція». Вищенаведений термін походить від латинського слова 
«conventio», що в перекладі означає договір або ж угоду. Як зауважує автор-
ський колектив шеститомної юридичної енциклопедії, конвенція – це вид між-
народних договорів, що встановлює взаємні права й обов’язки. Конвенції поді-
ляються на багатосторонні та двосторонні, загальні та галузеві, глобальні та 
регіональні. Конвенції приймаються міжнародними організаціями, конферен-
ціями, нарадами тощо й вони є обов’язкові для виконання сторонами – учасни-
ками відповідних конвенцій [4, с. 206]. У свою чергу, під терміном «угода» в 
юридичній енциклопедичній літературі розуміють одне з найменувань міжна-
родного договору, під яким, як правило, позначаються міждержавні акти, що 
підписуються від імені уряду та не підлягають ратифікації. За допомогою вище-
наведених міжнародно-правових актів регулюються відносини економічного, 
політичного, соціально-культурного, нормативного характеру. Разом із тим 
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можуть укладатися й такі угоди, що підлягають ратифікації [5, с. 168]. Що сто-
сується терміну «пакт», то ним позначається одне з найменувань двосторонніх 
або багатосторонніх договорів щодо конкретної сфери політичних відносин. У 
міжнародно-правовій практиці пакт укладається з питань ненападу, взаємодо-
помоги, взаємної або колективної безпеки. У сучасній договірній практиці 
держав назва «пакт» застосовується при укладанні міжнародних договорів з 
питань основних прав і свобод людини. Пакти укладаються та реалізуються в 
такому ж самому порядку, як і міжнародні договори й угоди [6, с. 407]. Щодо 
терміну «протокол», то він являє собою офіційний документ, в якому фіксу-
ються певні фактичні обставини, хід і рішення відповідних зібрань, результати 
переговорів перед укладанням договору або в процесі його виконання. У між-
народному праві протокол – це офіційний документ, який є додатком і 
невід’ємною частиною основного міжнародного договору, а інколи важливою 
міжнародною політичною угодою. Більш того, протокол – це загальноприйняті 
правила та традиції, яких дотримуються в міжнародних відносинах і спілкуван-
ні найвищих посадових осіб держави [7, с. 175]. 

Україна широко застосовує такий вид міжнародно-правового документа 
як меморандум. Меморандум (від. лат. memorandum – те, про що слід пам’ятати) 
– дипломатичний документ, у якому докладно викладається факт та юридич-
ний бік будь-якого питання та наводяться відповідні аргументи. Часто містить 
виклад та обговорювання міжнародно-правової позиції держави. Може бути 
або додатком до дипломатичної ноти, або самостійним документом. Якщо 
меморандум направляється з нотою, то він друкується на нотному папері (не на 
бланку), місце та дата не зазначаються, печатка не ставиться. Як окремий доку-
мент меморандум друкується на нотному бланку відомства закордонних справ 
держави або її закордонної установи та передається особою або відправляється 
з кур’єром. У вищенаведеному випадку меморандум не містить звернення та 
компліменту, під текстом зазначається місце та дата відправлення, печатка не 
ставиться. Можуть бути меморандум-відповідь [4, с. 615]. Також, у міжнарод-
ному публічному праві використовується термін «статут», який являє собою 
насамперед багатосторонній договір, що визначає характер, зміст діяльності, 
головні завдання та цілі міжнародної організації, утвореної на основі такого 
договору. У статуті міжнародної організації, як правило, закріплюються: повно-
важення головних органів організації, порядок їх утворення та представництва 
в них держав-членів, основні принципи діяльності організації та її членів, пра-
вила прийняття до організації та виходу або виключення з неї, порядок при-
йняття рішень органами організації та забезпечення їх виконання, порядок 
вирішення спорів між членами організації [7, с. 630-631, 636]. 

Разом з тим, у сучасній міжнародно-правовій практиці, крім вищенаведе-
них термінів, рідше, але все ж таки можуть використовуватися наступні терміни:

– хартія (від гр. charies – лист папірусу) – грамота, політичний документ 
з основними вимогами широкого народного руху. Хартіями іноді називають 
окремі міжнародні акти й угоди [8, с. 364];

– трактат (лат. tractatus – обговорення, трактування, розгляд) – одне з 
найменувань міжнародного договору. У XVIII-XIX ст. трактатами називалися 
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важливі міжнародні договори політичного характеру. У сучасній міжнародно-
правовій практиці термін «трактат» не вживається [5, с. 114];

– обмін нотами – вид міжнародного договору з якогось конкретного 
питання; одна з форм укладання вищенаведеного договору. Оформляється 
шляхом обміну однаковими за змістом нотами, як правило, в один і той же 
заздалегідь домовлений день, з якого угода вважається такою, що набуває чин-
ності, якщо в нотах не застережено інше. Обмін нотами використовується при 
встановленні дипломатичних відносин, уточненні положень певного договору, 
припинення його дії тощо [6, с. 222];

– комюніке (франц. communique – офіціальне повідомлення, від лат. 
communicare) – робити спільним, повідомляти – офіційне повідомлення про 
події міжнародного життя (хід і наслідки переговорів, зустрічей і консультацій, 
міжнародного з’їзду, конференції тощо). Поширюється через пресу та інші засо-
би масової інформації. Спільне комюніке, як правило, офіціалізується одночас-
но в кожній країні – учасниці міжнародних переговорів. Поряд з офіційними 
матеріалами вищенаведене комюніке може містити зазначення позицій сторін з 
обговорюваних питань, заяви про їхні наміри, оцінки тощо. У ньому іноді фіксу-
ються зобов’язання сторін щодо досягнення відповідних спільних цілей. У цій 
частині комюніке може мати міжнародно-правове значення [4, с. 202-203].

Із приводу вищенаведеного варто зазначити, що на законодавчому рівні 
термін «міжнародний договір» було закріплено в ст. 2 Закону України «Про 
міжнародні договори України», під яким законодавець розуміє укладений у 
письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного 
права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься 
договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і незалежно 
від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол 
тощо) [3]. Із вищенаведеного законодавчого визначення поняття «міжнарод-
ний договір» dblyj, що воно є узагальнюючим й передбачає використання з 
будь-яких назв міжнародно-правових актів, що прийнято застосовувати в між-
народно-правовій практиці. Як слушно було підмічено з цього приводу в нау-
ково-правових колах, в практиці міжнародно-договірних відносин не існує 
чіткого критерію застосування різних найменувань міжнародних договорів. 
Це питання вирішується самими учасниками того чи іншого міжнародно-пра-
вового акта. Найменування міжнародного договору не впливає на його юри-
дичну силу [5, с. 168]. Законодавча регламентація терміну «міжнародний 
договір України» повністю відповідає встановленому на міжнародно-право-
вому рівні визначенню. Зокрема, у Віденській конвенції про право міжнарод-
них договорів від 23 травня 1969 р. встановлено, що міжнародний договір – це 
міжнародна угода, що укладена між державами в письмовій формі та регульо-
вана міжнародним правом, незалежно від того, чи викладена така угода в одно-
му документі, двох чи кількох зв’язаних між собою документах, а також неза-
лежно від її конкретного найменування [9].

Таким чином, під міжнародно-правовими основами митного контролю в 
Україні слід розуміти сукупність міжнародно-правових актів, які було укладе-
но Україною в письмовій формі з іноземними державами або іншими 
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суб’єктами міжнародного права із питань, що мають пряме або дотичне зна-
чення до процедури здійснення митного контролю в Україні.

В якості логічного продовження нашого дослідження вважаємо за доціль-
не навести основні нормативно-правові акти, що становлять міжнародно-право-
ві основи митного контролю в Україні. Так, для сприяння концепції єдиної 
поштової території, забезпечення права усіх користувачів мати доступ до універ-
сальної поштової служби, що включає забезпечення на постійній основі якісних 
основних поштових послуг у всіх пунктах на їхній території за доступними 
цінами, Указом Президента України «Про затвердження Всесвітньої поштової 
конвенції, Заключного протоколу Всесвітньої поштової конвенції, Угоди про 
поштові платіжні послуги та Першого додаткового протоколу до Загального 
регламенту Всесвітнього поштового союзу» від 9 січня 2013 р. [10] було затвер-
джено Всесвітню поштову конвенцію від 12 серпня 2008 р. У названому вище 
міжнародно-правовому акті питанню митного контролю призначена окрема 
норма – ст. 18, відповідно до якої призначені оператори країни подання та при-
значені оператори країни призначення відповідно до законодавства цих країн 
мають право подавати відправлення для митного огляду. За відправлення, що 
підлягають митному контролю, може стягуватися тариф за надання до митниці, 
орієнтовний розмір якого встановлено в Регламентах. Цей тариф стягується 
лише за надання до митниці або за митний огляд відправлень, на які нарахову-
ються митні збори чи будь-які інші подібні збори [11].

Під егідою Ради митного співробітництва було прийнято Конвенцію 
про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 р. [12], до якої наша держава при-
єдналася прийнявши Закон України «Про приєднання України до Конвенції 
про тимчасове ввезення» від 24 березня 2004 р. [13]. Зазначений міжнародно-
правовий документ, який пропонує уніфіковані положення щодо тимчасового 
ввезення, може принести істотні вигоди міжнародним обмінам і забезпечити 
високий ступінь спрощення та гармонізації митних режимів, що є однією з 
основних цілей Ради Митного Співробітництва. Основною метою прийняття 
вказаного документу є полегшення тимчасового ввезення шляхом спрощення 
та гармонізації процедур, переслідуючи цілі економічного, гуманітарного, 
культурного, соціального або туристичного характеру [14].

Митний контроль в Україні регулюється й нормами Віденської 
Конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 р. Зокрема, згідно із 
зазначеним міжнародним документом до консульських функцій відносяться, 
зокрема: 

– сприяння розвитку торговельних, економічних, культурних і науко-
вих зв’язків між державою, яку представляють, і державою перебування, а 
також сприяння розвитку дружніх відносин між ними іншими шляхами у від-
повідності до положень Конвенції;

– видача паспортів і проїзних документів громадянам держави, яку 
представляють, і віз або відповідних документів особам, бажаючим поїхати до 
цієї держави;

– надання допомоги та сприяння громадянам (фізичним і юридичним 
особам) держави, яку представляють;
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– виконання інших функцій [15].
Задля створення асоціації між Україною, з однієї сторони, та Європей-

ським Союзом і його державами-членами, з іншої, 27 червня 2014 р. було укла-
дено Угоду «Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони» [16], що була ратифікована Законом України від 
16 вересня 2014 р. [17]. У вищенаведеному міжнародно-правовому акті зазна-
чено, що цілями асоціації є:

– сприяти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних 
цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи зв’язок 
України з політикою ЄС та її участь у програмах та агентствах;

– забезпечити необхідні рамки для посиленого політичного діалогу в 
усіх сферах, які становлять взаємний інтерес;

– сприяти, зберігати й зміцнювати мир та стабільність у регіональному 
та міжнародному вимірах.

Особливу увагу слід звернути на ст. 80 зазначеної вище Угоди, відповід-
но до якої адміністративні органи Сторін надають взаємну адміністративну 
допомогу з митних питань [16].

Прагнучи усунути розбіжності в митних правилах і процедурах, що 
можуть перешкоджати розвиткові міжнародної торгівлі та інших видів між-
народного обміну, 18 травня 1973 р. було прийнято Міжнародну конвенцію 
про спрощення і гармонізацію митних процедур [18], до якої наша держава 
приєдналася прийнявши Закон України від 5 жовтня 2006 р. [19]. У зазначеній 
конвенції наголошується на тому, що значні переваги від спрощення умов між-
народної торгівлі, можуть бути досягнуті без шкоди для відповідних стандар-
тів митного контролю. Окремо слід підкреслити те, що згідно зі ст. 3 Конвенції, 
її положення не перешкоджають застосуванню національного законодавства 
стосовно заборон або обмежень, які застосовуються до товарів, що підлягають 
митному контролю [18]. 

Окрім вищенаведених нормативно-правових актів, що становлять між-
народно-правові основи здійснення митного контролю в України, варто навес-
ти Міжнародну конвенцію про Гармонізовану систему опису та кодування 
товарів від 14 червня 1983 р. [20]. Із приводу вищенаведеного слід зазначити, 
що з метою забезпечення належного рівня участі України в міжнародних тор-
говельно-економічних відносинах і наближення нормативно-правової бази 
України до системи загальновизнаних норм міжнародного права було прийня-
то Указ Президента України від 17 травня 2002 р. [21], відповідно до якого 
наша держава приєдналася до згаданої вище Конвенції. 

Висновок. Таким чином, можна помітити прагнення світової спільноти 
установити єдині для всіх правила та порядок здійснення окремих митних про-
цедур, у тому числі й такого їх різновиду як митного контролю. Окремі аспекти 
здійснення митного контролю закріплюються в низці міжнародних нормативно-
правових актах, які у визначених випадках є частиною національного законодав-
ство. Україна не є винятком. Наша держава ратифікувала чимало міжнародно-
правових актів, чим і вказала на свою націленість до приєднання до світових 
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стандартів у питаннях здійснення митного контролю. Зазначені акти в своїй 
сукупності й становлять міжнародно-правову основу митного контролю в Україні. 
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Дегтярьова С.В. Міжнародно-правові основи митного контролю в Україні
У статті висвітлюються види, значення та зміст міжнародно-правових 

актів. За допомогою аналізу наукової літератури та нормативної бази автором 
сформульована дефініція міжнародно-правових основ митного контролю в Україні. 
В представленому дослідженні вказуються основні міжнародно-правові акти, що 
регулюють сферу здійснення митного контролю.

Ключові слова: митний контроль, міжнародно-правові основи, міжнародно-
правові акти.

Дегтярева С.В. Международно-правовые основы таможенного контроля в 
Украине

В статье освещаются виды, значение и содержание международно-правовых 
актов. С помощью анализа научной литературы и нормативной базы автором сфор-
мулирована дефиниция международно-правовых основ таможенного контроля в 
Украине. В представленном исследовании указываются основные международно-
правовые акты, регулирующие сферу осуществления таможенного контроля.

Ключевые слова: таможенный контроль, международно-правовые основы, 
международно-правовые акты.

Degtyarevа S.V. International legal bases of customs control in Ukraine
The article highlights the types, meaning and content of international legal instruments. 

With the analysis of scientific literature and regulatory definition of the author formulated 
the international legal framework of customs control in Ukraine. In the present study 
identifies the main international legal acts regulating the sphere of implementation of 
customs control.

Key words: customs control, international legal framework, international legal 
instruments.
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Постановка проблеми. Проблема визначення податкових правовідно-
син – одна з найскладніших і разом з тим актуальних, теоретично й практично 
значущих проблем як у теорії податкового права, так й усій юридичній науці в 
цілому. Це пов’язано з тим, що податкові правовідносини, як і буд-які право-
відносини, є суспільними зв’язками між особами, що виникають на основі 
норм права, і становлять предмет правового регулювання.

В умовах зміни і побудови податкового законодавства дослідження про-
блеми сутності податкових правовідносин набуває особливого значення, 
оскільки її вирішення дозволить уточнити предмет податкового права, визна-
чити місце податкових відносин у системі суспільних відносин. Дослідження 
податкових правовідносин зумовлено також практичними потребами подаль-
шого розвитку державної податкової справи та вдосконалення податкового 
законодавства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам податкових пра-
вовідносин присвячено праці відомих науковців у галузі фінансового права, 
зокрема Л.К. Воронової, М.В. Карасьової, М.П. Кучерявенка, П.С. Пацур-
ківського, В.Д. Чернадчука й інших. Однак, незважаючи на це, єдиного підходу 
до поняття податкових правовідносин не вироблено, крім того, існує потреба у 
його визначенні в сучасних умовах. 

Мета статті полягає у з’ясуванні поняття та сутності податкових право-
відносин на основі аналізу податкового законодавства, а також наукових 
поглядів на цю проблему. 

Основні результати дослідження. Дослідження податкових правовід-
носин має базуватися на положеннях теорії права. Остання визначає право-
відносини як суспільний зв’язок між особами [1, с.251], спосіб реалізації норм 
права [2, с.346–347], результат правового регулювання [3, с.113], цілісність, 
систему, що має певну структуру та складається із взаємозалежних елементів 
]4, с.42] тощо. 

У визначенні поняття «правовідношення» Р.Й. Халфіна вказує на нього 
як на єдність форми і змісту, яка не може бути предметом правового регулюван-
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ня, а є результатом правового регулювання, при цьому форма реальних суспіль-
них відносин розглядається не як зовнішня оболонка, а як структура, модель 
поведінки, що пронизує такі суспільні відносини. Реальна поведінка співвідно-
ситься з моделлю, сформованою відповідно до норми права [3, с.7, 113].

Правовідносини також розуміють як спосіб реалізації норм права, тобто 
норми права втілюються в правовідносинах, відбувається їх індивідуалізація 
стосовно суб’єктів і реальних ситуацій. У нормах права вже закладені право-
відносини, але в абстрактній формі [2, с. 346–347]. 

Разом з тим існує думка про правовідносини як ланку правового регу-
лювання – між нормою права та суспільним відношенням. Таку думку висло-
вив Ю.К. Толстой, наголошуючи, що норми права регулюють лише фактичні 
суспільні відносини, а  правовідносини – це опосередкована ланка між нормою 
права і тими суспільними відносинами, які складають предмет правового регу-
лювання, аргументуючи, що в іншому випадку право регулює само себе [5, 
с. 20–23].

Існує також визначення правовідносин як таких, що виражаються у кон-
кретному зв’язку між правомочними й зобов’язаними суб’єктами – носіями 
суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень і відповідальності – та 
забезпечуються державою [2, с. 345]; в яких сторони пов’язані між собою вза-
ємними юридичними правами й обов’язками [6, с. 307]; де одна сторона на 
основі норм права вимагає від іншої виконання певних дій або утримання від 
них, а інша сторона повинна виконати ці вимоги [7, с. 335]. Такий підхід має 
місце і в галузевих визначеннях, наприклад, Л.К. Воронова вважає податкові 
правовідносини “відносинами, що виникають відповідно до податкових норм, 
які регулюють встановлення, зміну і відміну податкових платежів та юридич-
них фактів, учасники яких наділені суб’єктивними правами і несуть юридичні 
обов’язки, пов’язані зі сплатою податків і зборів до бюджету» [8, с. 143]. 

На правовідношення як на суспільний зв’язок між суб’єктами, їх соці-
альну взаємодію звертає увагу С.С. Алексєєв. Так, науковець вважає, що пра-
вовідношення – це індивідуалізований суспільний зв’язок між особами, який 
виникає на основі норм права і характеризується наявністю суб’єктивних 
юридичних прав та обов’язків і підтримується (гарантується) примусовою 
силою держави [1, с. 251]. М.М. Марченко акцентує увагу на правовідношенні 
як на специфічній формі соціальної взаємодії суб’єктів права з метою реаліза-
ції інтересів і досягнення результату, передбаченого законом [9, с. 279]. Таке 
розуміння правовідносин як соціального зв’язку вплинуло й на галузеві під-
ходи, зокрема А.А. Тедеєв запропонував визначення податкових правовідно-
син як охоронюваних державою суспільних відносин, які є соціально значими-
ми зв’язками суб’єктів через права та обов’язки, передбачені нормами податко-
вого права [10, с. 126]. 

Податкові правовідносини є особливою формою взаємного зв’язку між 
конкретними суб’єктами через їх права, обов’язки і відповідальність [2, с.347], 
які закріплені в нормах податкового права. Під відносинами розуміють пове-
дінку учасників, що проявляється в різних формах взаємозалежності, 
взаємозв’язку та взаємодії [11, с.731]. Правові відносини, у свою чергу, висту-
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пають як правовий зв’язок, тобто зв’язок, що виникає на підставі норм права. 
Цей зв’язок існує між суб’єктами через їх права й обов’язки. Норми податково-
го права покладають на одного суб’єкта податкового правовідношення юри-
дичні обов’язки (зобов’язаний суб’єкт), інший же (уповноважений суб’єкт) 
наділяється відповідними суб’єктивними правами.

У податковому праві склався відносно стійкий підхід до визначення 
поняття податкового правовідношення як суспільного відношення, врегульо-
ваного нормами податкового права. Податковими правовідносинами є: 1) вре-
гульовані нормами податкового права суспільні відносини [12, с. 130]; 2) різ-
новид владно-майнових відносин, що виникають відповідно до норм податко-
вого права (які регулюють встановлення, зміну й відміну обов’язкових плате-
жів податкового характеру) і згідно з юридичними фактами, учасники яких 
мають суб’єктивні права й обов’язки, пов’язані з реалізацією податкового 
обов’язку [13, с. 250]; 3) відносини між державними контролюючими органами 
та особами (фізичними і юридичними) з приводу обов’язкових платежів до 
бюджетів усіх рівнів [14, с. 13]; 4) врегульовані нормами фінансового права 
суспільні відносини, пов’язані з акумуляцією податків (обов’язкових плате-
жів) до державного та місцевих бюджетів, у яких одного із суб’єктів наділено 
владними повноваженнями [15, с. 74].

Акцентуючи увагу на юридичній формі, Є.А. Ровінський звертає увагу 
на те, що податкові правовідносини є юридичною формою вираження та закрі-
плення фінансових відносин, які у свою чергу є формою певних економічних 
відносин [16, с. 134]. Натомість, С.Д. Ципкін визначає податкове правовідно-
шення як «відношення, що виникає при сплаті податків підприємствами, уста-
новами, організаціями і громадянами, в якому сторони беруть участь як носії 
прав і обов’язків, установлених законом» [17, с. 28].

Податкові правовідносини є видом публічних правовідносин [18, с. 195]. 
Публічно-правовий характер зумовлений тим, що обов’язковим суб’єктом цих 
відносин виступає держава в особі уповноваженого органу, який здійснює від 
її імені владні дії. При цьому владні повноваження пов’язані із задоволенням 
публічного інтересу держави. На думку Ю.О. Тихомирова, публічний інтерес 
слід розглядати як «визнаний державою і забезпечений правом інтерес соці-
альної спільноти, задоволення якого слугує беззаперечною умовою і гарантією 
існування та розвитку цієї спільноти» [19, с. 6]. У сплаті податків зацікавлена 
не вся соціальна спільнота, а виключно держава як її частина. Тому податкові 
правовідносини є формою реалізації інтересів саме держави. Публічний інтер-
ес у податковій сфері – це забезпечений правом майновий інтерес держави у 
надходженні податків і зборів до публічних фондів грошових коштів. 

Держава захищає своє право власності на грошові кошти у формі подат-
ків і зборів. Не виконуючи приписів держави, порушуючи її інтереси, платни-
ки податків у межах охоронних податкових правовідносин несуть юридичну 
відповідальність. Платники податків не мають права на власний розсуд розпо-
ряджатися частиною майна, що у вигляді певної грошової суми підлягає вне-
сенню до публічного фонду грошових коштів. Отже, права та обов’язки 
суб’єктів податкових правовідносин детерміновані публічними інтересами.
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Також існують визначення податкових правовідносин через сферу їх 
виникнення. Податкові правовідносини виникають у сфері оподаткування [10, 
с. 126] з приводу встановлення, введення та стягнення податків [12, с. 130] у 
процесі здійснення податкового контролю, оскарження актів податкових орга-
нів і дій чи бездіяльності їх посадових осіб, притягнення до відповідальності за 
скоєння податкового правопорушення [20, с. 18]. Так, М.В. Карасьова пропо-
нує визначення податкових правовідносин як урегульованих нормами подат-
кового права суспільних відносин, що виникають у зв’язку із встановленням, 
введенням і стягненням податків та зборів [21, с. 336]. Дискусійним вбачається 
те, що податкові правовідносини виникають із приводу встановлення, введен-
ня та скасування податків, зборів, платежів, виходячи з таких міркувань. 
По-перше, термін «встановлювати» тлумачиться як «організовувати, здійсню-
вати; узаконювати, вводячи в дію» [22, с. 168]. Узаконення податків і зборів 
здійснює законодавчий орган у результаті нормотворчої діяльності, що не 
регулюється податковим законодавством. Відносини, які виникають із приво-
ду встановлення податків і зборів відповідно не є предметом податково-право-
вого регулювання. Ці відносини передують податковим та є іншими за зміс-
том. По-друге, порядок встановлення, введення й скасування податків, зборів, 
платежів регулюється Конституцією України та конституційними законами, 
зокрема Законом України «Про Регламент Верховної Ради України». А отже, 
і відносини, що виникають у зв’язку із встановленням, введенням і скасуван-
ням податків, зборів, платежів, є конституційно-правовими.

Статтею 1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 
(далі ПК – України) «Сфера дії Податкового кодексу України» визначено, що 
Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справ-
ляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та збо-
рів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників 
податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, 
повноваження й обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового 
контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства 
[23].

Згідно зі ст. 1 Податкового кодексу Республіки Білорусь (далі – ПК РБ) 
від 19 грудня 2002 р. «…кодекс встановлює систему податків, зборів (мита), що 
справляються в республіканський і (або) місцеві бюджети, основні принципи 
оподаткування в Республіці Білорусь, регулює владні відносини із встанов-
лення, введення, зміни, припинення дії податків, зборів (мита) і відносини, що 
виникають у процесі виконання податкового зобов’язання, здійснення подат-
кового контролю, оскарження рішень податкових органів, дій (бездіяльності) 
їх посадових осіб, а також встановлює права й обов’язки платників, податко-
вих органів та інших учасників відносин, урегульованих податковим законо-
давством» [24]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Податкового кодексу Російської Федерації 
(далі – ПК РФ) від 31.07.1998 р. № 146-ФЗ, законодавство про податки і збори 
регулює владні відносини з встановлення, введення й стягнення податків і 
зборів, а також відносини, що виникають у процесі здійснення податкового 
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контролю, оскарження актів податкових органів, дій (бездіяльності) їх посадо-
вих осіб і притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопо-
рушення (ст. 2) [25]. 

Аналізуючи наведені податково-правові норми, слід звернути увагу на 
деякі моменти. По-перше, назва ст.1 – «Сфера дії Податкового кодексу 
України», а не «Відносини, що регулюються Податковим кодексом України». 
По-друге, у ст. 1 ПК України не вказуються відносини, що виникають у сфері 
адміністративного оскарження рішень і дій (бездіяльності) контролюючих 
органів та їх посадових осіб, незважаючи на те, що Главою 4 ПК України 
передбачено оскарження рішень контролюючих органів. По-третє, ПК України 
регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Саме 
поняття «справляння податків» кодексом не визначається.

У науці фінансового права існують різні точки зору щодо терміна 
«справляння податків і зборів». Зокрема, вважається, що відносини щодо 
справляння податків проявляються у процесі податкового провадження, тобто 
при обчисленні й сплаті конкретних видів податкових платежів. При цьому до 
цієї ж групи зараховуються і відносини з приводу здійснення податкового 
контролю з боку відповідних державних органів, у тому числі відносини, 
пов’язані з відповідальністю за вчинення податкових деліктів (злочинів і пра-
вопорушень) [12, с. 118-119].

Сутністю справляння податків (обов’язкових платежів), на думку 
В.Б. Марченко, є цілісна сукупність дій (діяльність) платників податків та від-
повідних державних органів, що спрямована на обчислення, контроль і вне-
сення належних платежів до публічних фондів грошових коштів. Як певний 
динамічний процес, справляння податків реалізується через практичну діяль-
ність суб’єктів відповідних правовідносин [26, с. 138-142]. Однак, вважаємо, 
що контроль за діяльністю платників податків включає лише дії (діяльність) 
контролюючих органів. Отже, поняття «справляння податків» не охоплює дії 
(діяльність) платників, і виходячи з цього, сплата податків не є змістом понят-
тя «справляння податків», а відтак сферу регулювання відносин ПК України 
необхідно розширити. 

Висновок. Підсумовуючи, можна зазначити, що в сучасних умовах 
доцільно запропонувати визначення податкових правовідносин як правового 
зв’язку між суб’єктами податкового права, що виникає в процесі реалізації 
детермінованих публічними інтересами їх прав та обов’язків з приводу обчис-
лення й сплати податків і зборів, обліку платників податків і зборів, подання 
податкової звітності, здійснення податкового контролю, притягнення до від-
повідальності за порушення податкового законодавства, а також оскарження 
рішень і дій (бездіяльності) контролюючих органів та їх посадових осіб. На 
нашу думку, запропоноване визначення податкових правовідносин через 
сферу виникнення характеризує сутність цих відносин. Отримані нами резуль-
тати та наведене визначення податкових правовідносин можуть бути викорис-
тані в подальших дослідженнях.
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Пасічна І.О. Поняття та сутність податкових правовідносин
У статті розглядаються наукові погляди на сутність податкових правовідно-

син. Аналізується податкове законодавство України та зарубіжних країн, пропону-
ється визначення поняття податкових правовідносин.
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В статье рассматриваются научные взгляды на сущность налоговых право-

отношений. Анализируется налоговое законодательство Украины и зарубежных 
стран, предлагается определение понятия налоговых правоотношений.
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Постановка проблеми. Нині якісний розвиток суспільства значним 
чином залежить від інформаційних та маркетингових технологій, адже жодне 
підприємство не може обійтися без маркетингу і маркетингових комунікацій, 
які дозволяють їм просувати свою продукцію на ринку та конкурувати з інши-
ми його (ринку) учасниками, що пропонують аналогічну продукцію та (або) 
послуги. Одним із центральних елементів маркетингових комунікацій є рекла-
ма, без якої дуже важко уявити будь-яку діяльність, вона зустрічається нам 
практично всюди: на вулицях, у магазинах, у місцях дозвілля та громадському 
транспорті, на телебаченні, радіо та сторінках друкованих засобів масової 
інформації, в організаціях, установах та закладах, на концертах та інших масо-
вих заходах.

Для України, яка відносно недавно відмовилася від пануючої радян-
ської ідеології та притаманній їй планової економіки й адміністративних мето-
дів управління нею, та обрала шлях демократичної, правової держави, що у 
своєму функціонуванні спирається на ринкові важелі регулювання економіч-
них процесів, розвиток сфери реклами та рекламної діяльності набуває осо-
бливого значення.

Реклама та рекламна діяльність являють собою складне багатоаспектне 
соціально-економічне явище, яке має як низку позитивних моментів (її вплив 
на економіку є сприятливим, оскільки вона сприяє росту економіки, капітало-
вкладень, числа робочих місць, підтримує конкуренцію, а також інформує спо-
живачів і розширює ринки для нових товарів [1]), так може призводити і до 
настанні негативних наслідків (виснаження ресурсів, монополізації, може 
створювати бар’єри для вступу на ринок, протидіяти конкуренції [1]). Тому 
дуже важливим є питання державного регулювання сфери реклами та реклам-
ної діяльності. У даному контексті слушною є думка З.В. Кузнєцової про те, 
що держава не може перебувати осторонь складних процесів, які відбуваються 
у сфері рекламної діяльності, особливо враховуючи те, що останнім часом 
зростає насиченість ринку товарами і послугами, і маркетингова діяльність 
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підприємств, спрямована на просування їх продукції, стає все агресивнішою 
[2, c.3]. Головним засобом за допомогою якого держава впливає на сферу 
рекламної діяльності, як власне кажучи й на інші основні сфери та галузі сус-
пільного життя, є право, нормами якого врегульовується її матеріально-право-
ві та процедурно-процесуальні аспекти.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як предмет наукових пошу-
ків проблематика правового регулювання рекламної діяльності перебувала у 
центрі уваги таких дослідників, як: І.М. Волков, Ю. Вольдман, Ф.Г. Панкратов, 
В.Л. Музикант, І.Я. Рожков, Ю.К. Баженов, Л.К. Терещенко, К.Ю. Тотьєв, 
Н.О. Саніахметова, В.Г. Шахурін, А.І. Черемнова, З.В. Кузнєцова, Л.В. Мамчур, 
А.В. Стрельников, О.Р. Шишка, М.С. Потапенко, Ю.В. Зоріна, Р.М. Лисецький, 
Ю.В. Найдеров, Н.В. Пак, Н.М. Медведєва та інших. Втім, незважаючи на 
зусилля вказаних правників, зазначене питання все ще має доволі просторе 
коло проблем, що вимагають більш глибокого та змістовного вивчення. 
Зокрема це стосується поняття та соціального призначення рекламної діяль-
ності. Зазначене у повній мірі визначає актуальність та необхідність у здій-
сненні нових наукових досліджень у визначеній площині.

Метою даної статті є визначення соціального призначення рекламної 
діяльності.

Основні результати дослідження. Слід погодитися з Н.А. Скрицькою у 
тому, що основним фактором, який ускладнює гармонічний розвиток реклам-
ної діяльності в Україні, є відсутність концептуального підходу до розуміння 
суті реклами і рекламної діяльності. В свою чергу, це відбувається на «розми-
тості» базових визначень і їх неузгодженості із термінологією загального 
інформаційного законодавства [3, с.204]. Тому у даній статті ми присвятимо 
увагу дослідженню поняття рекламної діяльності, а також її соціальної ролі у 
сучасних суспільстві та державі.

Так, Закон України «Про рекламу» містить окреме визначення соціаль-
ної реклами, яку слід розуміти як інформацію будь-якого виду, розповсюдже-
ну в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, 
популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на 
меті отримання прибутку [4].

Що стосується рекламної діяльності то її, як правило, розуміють як 
діяльність юридичних і фізичних осіб, спрямовану на створення, розміщення, 
поширення і просування реклами [5, c.63]. У кожному випадку, рекламна 
діяльність є різновидом соціальної діяльності, однак при цьому вона (реклам-
на діяльність) може виступати як видом господарської діяльності, якщо 
суб’єкт займається нею з метою отримання прибутків, так і не переслідувати 
економічних цілей. Слід наголосити, що рекламна діяльність передбачена як 
окремий вид економічної діяльності фізичних осіб-підприємців, юридичних 
осіб та їх відокремлених підрозділів у Класифікаторі видів економічної діяль-
ності [6].

Отже, у загальному вигляді рекламна діяльність – це різновид соціаль-
ної діяльності, здійснюваної на платній чи безоплатній основі з метою створен-
ня рекламного продукту та доведення його до відома потенційних споживачів. 
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Б.А. Обритько наголошує, що при цьому, дуже важливо аби вони, особи 
яким адресовано рекламу, зрозуміли, чим саме товар, послуга або ідея пози-
тивно відрізняються від подібних до них, а виробник зміг перетворити цю 
новацію в капітал [7, c.6].

Соціальне призначення рекламної діяльності, на нашу думку, може бути 
визначене через цілі та функції реклами. Реклама являє собою складне, багато-
аспектне явище, яке включає і економічний, і психологічний, і соціальний, і 
юридичний аспекти. Отримані наукові результати у проведених раніше нами 
дослідженнях дозволяють дійти висновку про те, що метою реклами є привер-
нення уваги потенційних споживачів, покупців, та розпал їх інтересу до пред-
мету реклами. Однак такий підхід до цілей реклами є досить узагальненим, 
насправді ж коло цілей реклами набагато ширше. Досить детально цілі, які 
переслідує реклама визначив Р.І. Мокшанцнев, основні з яких, на його думку, 
полягають у наступному: привернути увагу потенційного покупця; представи-
ти покупцю вигоди для нього від придбання товару (послуги); надати покуп-
цю можливості для додаткового вивчення товару; формувати у споживача 
певний рівень знань про самий товар або послугу; створити сприятливий 
образ (імідж) фірми-виробника або продавця, а також торгової чи промислової 
марки у споживачів і ділових партнерів; формувати потреби в даному товарі, 
послузі; формувати позитивне ставлення до фірми; спонукати потенційного 
покупця до придбання саме даного (рекламованого) товару у даної фірми, а не 
у конкурентів; стимулювати збут товару, послуги; сприяти прискоренню това-
рообігу; зробити даного споживача постійним покупцем товару, постійним 
клієнтом даної фірми; формувати в інших фірм образ надійного партнера; 
нагадувати споживачу про фірму і її товари [8, c.7]. Завдання ж реклами автор 
вбачає у наступному: реклама нових для клієнта товарів і послуг; реклама вже 
відомих клієнтові товарів і послуг як «підтримуюча» реклама; реклама якогось 
героя (наприклад, президента банку);  відбудова від конкурента; демонстрація 
майстерності рекламіста [8, c.7-8]. Звісно приведений Р.І. Мокшанцевим пере-
лік ціле й завдань стосується комерційної реклами, втім значна їх частина 
цілком притаманна й іншим видам реклами.

Б.А. Обритько вважає, що реклама — це найдорожчий інструмент мар-
кетингу; його завдання:

– створити позитивний імідж фірми – виробнику чи посереднику;
– збільшити чистий прибуток і рентабельність; 
– збільшити кількість покупців та обсяги продажу;
– стабілізувати обсяги продажу при зменшенні попиту й спаді ділової 

активності [7, c.6].
Н.В. Бутенко зазначає, що в літературі виділяють декілька взаємозалеж-

них цілей реклами:
– формування у споживача визначеного рівня знань про даний товар/

послугу;
– формування у споживача визначеного образа фірми;
– формування у споживача доброзичливого ставлення до фірми;
– спонукання споживача знову звернутися до даної фірми;
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– спонуканий споживача до придбання даного товару/послуги у даної 
фірми;

– стимулювання збуту товару/послуги;
– прискорення товарообігу фірми [9].
Цікавою видається точка зору А. Мудрова, який цілі реклами поділяє на 

три категорії, а саме:
– оперативні цілі: збільшення первинного та вторинного попиту на товар, 

встановлення довірчих відносин із споживачем, збільшення частки ринку;
– поведінкові цілі: залучення нових споживачів. Для цього необхідно 

переконати нового споживача зробити першу покупку. Одним із способів 
отримання точного результату такої роботи є визначення числа залучених 
споживачів, шляхом підрахунку отриманих зворотних купонів, розмішені в 
рекламному оголошенні;

– множинні цілі: створення додаткових видів реклами, як частин загаль-
ної кампанії [10, c.176-179].

Отже, враховуючи викладене з приводу цілей реклами, вважаємо, що 
основні цілі, які переслідує реклама, можна поділити на дві категорії, а саме: 
первинні та вторинні. Оскільки реклама – це перш за все форма комунікації, 
то і  первинні цілі пов’язані із налагодженням соціального контакту (зв’язку) 
зі споживачами реклами та заволодінням їх увагою, наданням їм певної інфор-
мації про предмет та суб’єкта реклами, формування у їх (споживачів) свідо-
мості позитивного відношення до останніх, тобто предмета і суб’єкта реклами. 
У свою чергу, вторинні цілі, орієнтовані на збільшення попиту на товар та 
послуги, зростання прибутків, підвищення активності споживачів реклами 
щодо її предмету, тобто коли вони (споживачі) не просто цікавляться реклам-
ною інформацією, але й вчиняють певні дії, які очікуються від них суб’єкти 
реклами, звертаючись до неї.

Зауважимо, що не варто ототожнювати цілі реклами та рекламної діяль-
ності, адже остання як раз, як правило, виступаючи видом економічної діяль-
ності переслідує в якості головної мети отримання матеріальних прибутків.

Функції реклами – це основні напрямки, за якими відбувається внесок 
реклами як явища у протікання суспільного життя та розвиток суспільства, на 
шляху до намічених цілей та на виконання поставлених перед нею завдань. 
Тут знову ж таки слід зазначити, що дослідниками пропонується доволі про-
сторий їх перелік. Так, скажімо, А.Н. Мудров, вважає, що реклама діє за таки-
ми напрямками: інформування споживача про товар / послугу, про фірму-
виробника, про захід, пов’язаний з товаром тощо; формування переваги до 
товару чи фірми; шляхом переконання і за допомогою порад підводить спо-
живача до думки про необхідність зробити покупку; постійне нагадування 
споживачеві про те, де можна купити товар; тим самим підтримує в його 
пам’яті інформацію про нього; позиціонування товарів / послуг на відповід-
ному ринку з метою найбільш правильного визначення вибору тактичних схем 
роботи на ринку; проведення роботи з групами споживачів, лояльних до кон-
кретному товару / послуги, з метою їх подальшого переведення до групи спо-
живачів, які віддають йому перевагу; створення унікального образу фірми, 
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який відрізняє її від образів конкурентів; концентрування уваги споживача на 
конкретних направліннях розвитку ринку того чи іншого товару [10, c.35-37].

Втім, на нашу думку, у правовому контексті найбільш вдало коло осно-
вних функцій відобразили А.С. Стрельников та М.С. Потапенко, які у своїх 
дослідженнях пишуть, що реклама має такі основні функціональні напрямки: 
маркетинговий – має на увазі рекламу як певний стратегічний процес, вико-
ристовуваний у бізнесі для задоволення нестатків і бажань покупця за допо-
могою товарів і послуг; комунікаційний – тобто реклама відіграє роль провід-
ника інформації між виробниками, продавцями і споживачами; економічний, 
який полягає у тому, що реклама значним чином впливає на формування та 
функціонування ринку. Зокрема, вона є інструментом відволікання уваги 
покупця від ціни на продукцію, а також засобом стимулювання ринкової кон-
куренції; соціальний – має на увазі, що реклама, будучи одним із наймогутні-
ших мотиваторів, служить одним із регуляторів соціуму. Дана функція дозво-
ляє прищеплювати споживачам реклами певні звички та уподобання [5, 
c.62-63; 11, с.63-64]. В цілому погоджуючись із даним переліком, як із таким, 
що відображає головні функції реклами, зауважимо, що він не є виключним і 
реклама може виконувати й інші функції, зокрема виховну, ідеологічну, есте-
тичну, політичну, перековувальну, нагадувальну тощо.

Висновки. Резюмуючи викладене вище мусимо констатувати, що соці-
альне призначення рекламної діяльності визначається її основною ціллю – 
отриманням прибутку всіма суб’єктами такої діяльності. Метою ж досліджува-
ного поняття є створення рекламного продукту та доведення його до відома 
потенційних споживачів.
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Марченко О.В. Соціальне призначення рекламної діяльності
У статті на основі провідних наукових поглядів досліджено поняття реклам-

ної діяльності. Акцентовано увагу на меті такого виду соціальної діяльності як 
рекламна діяльність, що полягає у створенні рекламного продукту та доведення його 
до відома потенційних споживачів. Визначено соціальне призначення рекламної діяль-
ності через основні цілі та функції реклами. Зроблено висновок про недоцільність 
ототожнення цілей реклами та рекламної діяльності.

Ключові слова: реклама, рекламна діяльність, цілі та функції реклами, при-
значення рекламної діяльності, цілі рекламної діяльності.

Марченко О.В. Социальное назначение рекламной деятельности
В статье на основании ведущих научных взглядов исследовано понятие 

рекламной деятельности. Акцентировано внимание на цели такого вида социальной 
деятельности как рекламная деятельность, которая заключается в создании реклам-
ного продукта и доведения его до сведения потенциальных потребителей. Определено 
социальное назначение рекламной деятельности через основные цели и функции 
рекламы. Сделан вывод о нецелесообразности отождествления целей рекламы и 
рекламной деятельности.

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, цели и функции рекламы, 
назначение рекламной деятельности, цели рекламной деятельности.

Marchenko A.V. The social purpose of advertising activities
On the basis of the leading scientific views examines the concept of advertising. 

Attention is focused on the goal of this type of social activity as promotional activities is to 
create a promotional product and bring it to the attention of potential customers. Defined 
social purpose of promotional activities through the main goals and functions of advertising. 
The conclusion of inappropriate identification purposes of advertising and promotional 
activities.

Keywords: advertising, promotional activities, goals and functions of advertising, 
the purpose of advertising, purpose of advertising.
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Постановка проблеми. Одним із елементів кримінально-правової 
характеристики злочинів є обстановка, в якій вони готуються і вчиняються. 
Поняття «обстановка вчинення злочину» має важливе наукове, теоретичне, 
законотворче і практичне значення. Проблема обстановки вчинення злочину в 
науці кримінального права України є малодослідженою. Думки з приводу її 
визначення і на сьогоднішній день залишаються неоднозначними. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі дослідження 
обстановки вчинення злочину в теорії кримінального права, в загальній теорії 
криміналістичної методики, а також у методиках розслідування окремих видів 
злочинів присвячено велику кількість праць як видатних фахівців у галузі 
кримінального права, кримінології, криміналістики, так і молодих вчених, 
зокрема: В.К. Гавло, В.И. Куликов, В.В. Лавренюк, Г.Г. Меликтесян 
Н.П. Яб локов, В.О. Образцов, В.Н. Кудрявцев, О.Ш. Якупов, Г.О. Крігер, 
Ф.Г. Бурчак, Є.Ф. Фесенко, І.М. Загородников, О.В. Наумов, В.Є. Корнухов, 
В.Д. Берназта, М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, Р. Комісарчук, 
В.К. Грищук, П.С. Матишевський, М.І. Хавронюк, П.Л. Фріс, А.Ф. Істомін, 
М.І. Ковальов, Н.А. Ниркова, І.М. Тяжкова, А.Г. Васіліаді, Ф. Сюндюков, 
В.В. Набіулліна, О.М. Костенко, Л.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, 
О.М. Волкотруб, М.Й. Коржанський, М.П. Кузнєцов, Ю.В. Александров, 
П.П. Андрушко, С.Д. Шапченко, С.В. Бородин, А.В. Наумов, М.В. Володько, 
О.О. Дудоров та ін. Проте, до цього часу однозначного підходу до визначення 
обстановки вчинення злочину в літературі немає.

Мета статті полягає, спираючись на точки зору окремих авторів та на 
результати аналізу матеріалів практики, з’ясувати поняття обстановки вчи-
нення злочину як важливої ознаки об’єктивної сторони злочину.

Основні результати дослідження. Теорія кримінального права до цього 
часу не вирішила належним чином проблеми відносно поняття «обстановка 
вчинення злочину». Ця обставина, на погляд автора, перешкоджає одностай-
ному розумінню такої ознаки об’єктивної сторони злочину, як обстановка 
вчинення злочину. Разом з тим визначення зазначеного поняття необхідно і 
нагально для встановлення меж дії закону про кримінальну відповідальність, 
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що важливо для матеріального кримінального права і зокрема, для кваліфіка-
ції злочинів за цією ознакою.

Слід звернути увагу на те, що обстановка вчинення злочину є об’єктом 
вивчення, таких наук, як: кримінальне право, кримінологія, кримінально-про-
цесуальне право, криміналістика. Кожна з них виділяє в цьому об’єкті пізнан-
ня свій предмет дослідження. У цьому контексті слід зазначити, що норми 
законодавства про кримінальну відповідальність і відповідно положення док-
трини кримінального права як матеріального права є основоположними по 
відношенню до кримінально-процесуального права, кримінології та криміна-
лістики. Це положення законодавства про кримінальну відповідальність і 
науки кримінального права продиктовано тим, що дослідження питання про 
обстановку вчинення злочину стосується, зокрема, таких основних понять, як 
злочин, склад злочину, тощо.

У зв’язку з окресленим вище, досліджуючи питання про обстановку 
вчинення злочину, проаналізуємо цю проблему стосовно злочину. Відповідно 
до ч.1 ст.11 КК України «злочином є передбачене цим Кодексом суспільно-
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину» 
[1]. Наведене поняття злочину є формально-матеріальним та з нього видно,  
що ним є діяння (дія або бездіяльність), якому притаманні такі обов’язкові 
ознаки: 1) це діяння вчинене суб’єктом злочину; 2) воно є винним; 3) вказане 
діяння є суспільно-небезпечним; 4) відповідне діяння передбачене чинним 
КК; 5) це діяння є караним [2, с.41].

Отже, з позиції кримінального права злочин можна визначити як систе-
му діянь (дій або бездіяльності), спрямованих на досягнення злочинного 
результату ( в широкому розумінні цього слова). В систему такого явища вхо-
дить: 1) суб’єкт злочину; 2) діяння; 3) винуватість такого діяння, яке характе-
ризується виною, мотивом і метою; 4) супроводження такого діяння способом, 
знаряддями, засобами його вчинення, об’єктом посягання та злочинним 
результатом.  Це пояснюється тим, що злочинне діяння (синонім злочину) є 
об’єктом теорії функціональної системи [3, с.45]. У цьому сенсі слід погодити-
ся з думкою С.І. Аннєнкова та Т.С. Аннєнкової, що головним для злочинця є 
результат його діяння, а також з тим, що зі зміною обстановки вчинення зло-
чину відбувається корекція дій особи, яка вчиняє злочин (наприклад, при 
появі на місці події свідків, злочинець умислом якого було вчинення крадіжки, 
може усвідомлено вчинити грабіж, тобто відкрите викрадення чужого майна) 
[4, с.8]. У цьому контексті слід погодитись із твердженням, що у відповідності 
з програмою діяння людина спів ставляє ознаки необхідного в даний момент 
результату, інформація про які поступає до акцептора діяння дякуючи зворот-
ній аферентації (системі зворотного зв’язку), оскільки результат такого спів-
ставлення є корекцією діянь суб’єкта у відповідності з бажаним результатом  
[4, с.8]. Тому потрібно підтримати позицію, що існує як у філософських, так і 
юридичних джерелах, яка ґрунтується на теорії функціональної системи, що в 
кримінально-правову структуру злочинного діяння (злочину) можуть бути 
включені всі діяння особи, які або безпосередньо призводять до злочинного 
результату, або сприяють його досягненню [3, с.46; 4, с.8].
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Важливо акцентувати увагу на тому, що суб’єкт злочину активно впли-
ває своєю поведінкою на обстановку вчинення злочину, але трапляється і так, 
що від нього вже небагато може залежати, тобто причинно-наслідкові зв’язки 
у такій ситуації стають незворотними (наприклад, після вчинення підпалу 
одного будинку злочинець зникає з місця вчинення злочину, а природні явища 
у вигляді вітру розносять полум’я, яке підпалює сусідні садиби, де живуть 
люди. Це свідчить, що після ініціації пожежі розвиток і поширення пожежі в 
навколишньому середовищі відбувається незалежно від умислу і послідуючих 
дій злочинця, а тому кінцеву кримінальну ситуацію, яка проявилася в жертвах, 
пошкодженні і матеріальній шкоді, винна особа не завжди в стані передбачи-
ти) [4, с.8; 5,79].

Для застосування на практиці статті Особливої частини КК України 
недостатньо обмежитися поняттям злочину, а ще потрібно здійснити аналіз 
складоутворюючих його ознак, які описані (передбачені) конкретною статтею 
цього кодифікованого акту. Склад злочину – це сукупність встановлених у зако-
ні про кримінальну відповідальність об’єктивних і суб’єктивних ознак, які 
визначають суспільно небезпечне діяння як злочин [6, с.54]. Слід звернути увагу 
на те, що об’єктивні і суб’єктивні ознаки складу злочину не випадкова сума еле-
ментів і ознак, а строга їх система, а тому, як і будь-яка система склад злочину 
являє собою множину підсистем, що знаходяться між собою в таких відносинах 
і зв’язках між собою, які утворюють певну цілісність і єдність [5, с.8]. Зокрема, 
така підсистема як «об’єктивна сторона злочину» включає дію (бездіяльність), 
наслідки, необхідний причинний зв’язок між ними, місце, час, обстановку вчи-
нення злочину, знаряддя, засоби і  вчинення злочину [6, с.55-56].

Отже, склад злочину представляє собою системне утворення, до якого 
відноситься і обстановка вчинення злочину, як ознака об’єктивної сторони 
цього злочину. Обстановка вчинення злочину, коли є факультативною озна-
кою об’єктивної сторони,  вона впливає на призначення покарання, а також 
може сприяти розмежуванню суміжних злочинів. Не дивлячись на те, що ця 
ознака є факультативною ознакою об’єктивної сторони переважної більшості 
складів злочину, які містяться в КК України, вона має бути виявлена, оскільки 
її встановлення означає встановлення події злочину, підлягає доказуванню у 
кожному кримінальному провадженні. Наприклад, однією з ознак, що сприяє 
розмежуванню незаконного позбавлення волі або викрадення людини (ст.146 
КК) і захоплення заручників (ст.147 КК), є обстановка, в якій вчиняються ці 
злочини. Так, при викраденні людини і незаконному позбавленні волі винна 
особа намагається уникнути розголошення, зацікавлені особи повідомляють 
про вчинений злочин лише в силу необхідності. Натомість, при захопленні 
заручників винна особа намагається надати своїм діям розголошення, щоб 
використати це в якості важеля тиску на адресата своїх вимог [7, с.60-67].

У тому випадку, коли ця ознака (обстановка вчинення злочину) буде 
конструктивною ознакою або кваліфікуючою конкретного складу злочину, то 
вона буде однією з підстав кримінальної відповідальності і впливатиме на ква-
ліфікацію такого злочину, а отже підлягає обов’язковому доказуванню під час 
кримінального провадження і розгляду справи в суді. 
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У кримінальному законодавстві обстановка вчинення злочину може 
бути закріплена таким чином: 1) вона може бути безпосередньо вказана у дис-
позиції статті КК України (наприклад, ч.2 ст.403 КК – кримінальна відпові-
дальність за невиконання наказу начальника, вчинене за відсутності ознак, 
зазначених у ч.1 ст.402 цього Кодексу в умовах воєнного стану чи в бойовій 
обстановці визначається КК України; 2) вона не указана, але зі змісту статті її 
можна зрозуміти (наприклад, ст.384 КК – завідомо неправдиве показання).

У кримінально-правовій доктрині стосовно поняття «обстановка вчи-
нення злочину» існують наступні її визначення: 1) на переконання А.В. Заніна, 
під обстановкою вчинення злочину слід розуміти «…сукупність об’єктивних 
умов, в яких протікає зовнішній акт злочинної поведінки» [8, с.8]; 2) на думку 
В.М. Кудрявцева, обстановку вчинення злочину розуміють у вузькому і широ-
кому сенсі: а) у вузькому розумінні ця обстановка обмежується комплексом 
речей, явищ і процесів, які відбуваються у зовнішньому світі; б) у більш широ-
кому розумінні - включає місце, час та інші конкретні умови його вчинення [9, 
с.22]. Натомість у подальшому він уже стверджує, що «… обстановка вчинення 
злочину не зводиться до сукупності безпосередніх фізичних умов, в яких діє 
злочинець. Це поняття охоплює більш широке коло явищ і включає загальну 
історичну і соціально-політичну обстановку, конкретні умови життя і діяль-
ності даного колективу, в якому було вчинено злочин» [9, с.275]. Іншими сло-
вами, характеризує обстановку і час, місце і інші конкретні умови вчинення 
злочину, загальноісторичну та соціально-політичну обстановку, конкретні 
умови життя і діяльності [10, с.22-23]; 3) А.Г. Василиаді розглядає обстановку 
як «обмежене просторово-часовими рамками вчиненого злочину взаємодію 
людини, матеріальних предметів, природо-кліматичних та інших факторів, що 
створюють вплив на ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння і, які набу-
вають у цьому зв’язку кримінально-правового значення. Основна фактична 
властивість обстановки заключається в її здатності впливати на процес вчи-
нення злочинного діяння: на його основі визначається і його кримінально-пра-
вове значення цієї ознаки, яка проявляється в здатності обстановки змінювати 
суспільну небезпечність вчиненого в її умовах діяння» [11, с.8-14]. До обста-
новки вчинення злочину цей автор відносить і місце, час вчинення злочину, 
людину, матеріальні предмети, природно-кліматичні і деякі інші фактори [11, 
с. 14]; 4) О.Ш. Якупов зазначає, що обстановка – це ті конкретні й специфічні 
об’єктивні умови, в яких відбувається суспільно небезпечне посягання [12, 
с. 96]; 5) на думку Г.О. Крігер, обстановка є однією  з умов, що використовуєть-
ся винним для досягнення своєї мети, або є таким збігом подій і обставин, які 
свідчать як про більшу, так і меншу суспільну небезпеку злочину і злочинця. 
[13, с. 121]; 6) Ф.Г. Бурчак і Є.Ф. Фесенко пояснюють її як сукупність перед-
бачених законом обставин, які є зовнішнім оточенням злочинного  діяння  та  
характеризується  присутністю людей  або певних подій [14, с. 131]; 
7) Н.Ф. Кузнєцова розуміє під обстановкою сукупність взаємодіючих чинни-
ків (людей, матеріальних предметів, природних і соціальних процесів), в умо-
вах яких відбувається суспільно небезпечне діяння [15, с. 45]; 
8) І.М. За го родников і О.В. Наумов відносять до неї ті об’єктивні умови, в яких 
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вчинювався злочин. [16, с. 55, 17, с. 63]; 9) За твердженням І.П. Козаченка, 
І.О. Харь, В.К. Матвійчука під обстановкою вчинення злочину слід розуміти 
збіг подій і обставин, за яких вчиняється злочин. Вона може бути або необхід-
ною ознакою конкретного складу злочину, або обтяжуючою, або кваліфікую-
чою [6, с. 66 ]; 10) П.Л. Фірс зазначає, що обстановка вчинення злочину – це 
відповідні об’єктивні умови, в яких вчиняється злочин [18, с. 66]; 
11) О.М. Омельчук під обстановкою вчинення злочину розуміє конкретні 
об’єктивно-предметні умови, за яких вчиняється злочин [19,с. 21]; 12) такої ж 
думки, щодо визначення обстановки вчинення злочину дотримується 
М.І. Панов деталізуючи її розуміння таким чином: «В одних випадках обста-
новка вказує на ті умови, в яких відбувається діяння, наприклад, вчинення 
військового злочину в бойовій обстановці (ч.3 ст. 402, ч.3 ст. 403,ч.3 ст. 404 
КК), злочинні дії військовослужбовця, що перебуває в полоні ст.431 КК, непо-
відомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден (ст.285 КК); в 
інших же – обстановка вказує на умови, в яких перебуває потерпілий. 
Наприклад, залишення в небезпеці (ст.135 КК), ненадання допомоги особі, що 
перебуває в небезпечному для життя стані ( ст.136 КК), погроза або насиль-
ство щодо службової особи або громадянина, який виконує громадянський 
обов’язок  (ст.350 КК). Обстановка вчинення злочину іноді істотно підвищує 
ступінь суспільної небезпеки діяння і виступає як кваліфікуюча ознака 
(наприклад, військовий злочин у бойовій обстановці). В інших випадках вона 
створює привілейований склад злочину. Це вбивство або нанесення тяжких 
тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони (ст.ст. 118, 124 
КК), де обстановка – посягання з боку того, хто посягає, – визначає необхід-
ність захисту від суспільно-небезпечного посягання. В усіх зазначених випад-
ках обстановка вчинення злочину є обов’язковою ознакою об’єктивної сторо-
ни» [20, с. 127; 21, с. 144-145; 22, с. 114; 23, с.112]; 13) П.С. Матишевський, 
Є.В. Фесенко, наполягають на тому, що «обстановка вчинення злочину – це 
сукупність передбачених законом зовнішніх обставин, що характеризуються 
прилюдністю (публічністю) або наявністю певних подій. Поняття «прилюд-
ність» охоплює випадки, коли злочинне діяння вчиняється у присутності хоча 
б однієї людини (як правило, свідка). Не виключається прилюдність і тоді, 
коли інших осіб на місці вчинення злочину немає, крім самого потерпілого. Це 
можливо в тих випадках, коли діяння спрямоване не лише на особисті інтереси 
потерпілого, а посягає на більш широке коло інтересів (інших громадян, сус-
пільства в цілому). Наприклад, за певних умов є підстави визнати прилюдним 
вчинення хуліганських дій, які не спостерігали інші, крім потерпілої особи. 

Потерпілий стає, по суті, очевидцем грубого порушення громадського 
порядку і прояву явної неповаги до суспільства, а суб’єкт злочину усвідомлює 
факт спостереження представником суспільства цих злочинних дій та усві-
домлення їх дійсного характеру.

Прилюдність або наявність подій як компоненти обстановки іноді без-
посередньо зазначаються в законі. Так, у ст.189 КК України ідеться про при-
людну образу представника влади або представника громадськості, який охо-
роняє громадський порядок. У ряді статей глави ХІ КК передбачена відпові-
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дальність за військові злочини, вчинені у бойовій обстановці. Це випадки, 
коли злочин вчиняється під час такої події, як виконання військовим підрозді-
лом бойового завдання. Обстановкою вчинення злочину, передбаченого 
ст.188-1 КК, є така подія, як виконання працівником міліції або членом гро-
мадського формування з охорони громадського порядку покладених на цих 
осіб обов’язків по охороні громадського порядку» [24, с. 147-148].

Пізніше, П.С. Матишевський визначає обстановку вчинення злочину, як 
«…певні об’єктивні умови (події) з використанням, в оточенні яких чи створен-
ням їх вчиняється злочин. Зовнішні компоненти обстановки вчинення злочи-
ну іноді безпосередньо зазначено в законі. Наприклад, вчинення злочину з 
використанням умов громадського лиха вважається обставиною, що обтяжує 
відповідальність (п.9 ст.41); у ч.2 ст.63-1 КК передбачено відповідальність за 
участь без дозволу відповідних органів державної влади у збройних конфлік-
тах інших держав; у багатьох статтях глави Х КК передбачено відповідальність 
за військові злочини, вчинені у бойовій обстановці (п. «в» ст.233, п. «б» ст.236 
та ін.). При вчиненні злочинів з необережності виникає потреба встановити, чи 
могла особа в даній обстановці передбачити наслідки своєї поведінки» [25, 
с. 120-121; 26 с. 91]. Ці точки П.С. Матишевського наводяться за КК України 
1960 року; 14) І.В. Діоріца вказує на те, що обстановка вчинення злочину – 
передбачає сукупність умов  об’єктивного характеру, в яких вчиняється сус-
пільно небезпечне діяння та настають суспільно небезпечні наслідки (напри-
клад ст. 116 КК передбачає відповідальність за умисне вбивство, що вчиняєть-
ся в певній обстановці – внаслідок незаконних дій з боку потерпілого, і викли-
кає у винної особи стан сильного душевного хвилювання). [27, с. 59]; 
15) О.М. Миколенко і Д.І. Крупко розуміють під обстановкою вчинення зло-
чину конкретні об’єктивні умови, в яких вчиняється злочин. Ці умови можуть 
мати велике суспільне значення і тому істотно впливати на характер вчинено-
го діяння. В одних випадках обстановка вказує на ті умови, в яких вчиняється 
діяння, наприклад, вчинення військового злочину у бойовій обстановці (ч.2 
ст. 403, ч.3 ст.404 КК); в інших же – обстановка вказує на умови, в яких зна-
ходиться потерпілий, наприклад, залишення його в небезпеці (ст.135 КК), 
ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані 
(ст.136 КК). Обстановка вчинення злочину іноді істотно підвищує ступінь 
суспільної небезпеки вчиненого і виступає як кваліфікуюча ознака (напри-
клад, військовий злочин у бойовій обстановці). В інших випадках вона ство-
рює привілейований склад злочину. Це вбивство і нанесення тяжких тілесних 
ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони (ст.ст. 118,124 КК), де 
обстановка – напад з боку потерпілого – визнає необхідність захисту від сус-
пільно-небезпечного посягання; 16) М.В. Володько впевнений, що обстановка 
вчинення злочину це «…об’єктивні умови в яких вчиняється злочин. У ряді 
статей Особливої частини КК вказуються умови, в яких відбувається діяння. 
Наприклад, опір начальникові або примушування його до порушення службо-
вих обов’язків, вчинені в бойовій обстановці (ч.3 ст. 404 КК), бездіяльність 
військової влади в бойовій обстановці  (ч.3 ст. 426 КК), неповідомлення капі-
таном назви свого судна при зіткненні суден (ст.285 КК), зловживання в умо-



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 3/2015

55

вах воєнного стану прапорами чи знаками Червоного Хреста Півмісяця або 
пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспортним засобам (ст.435 КК). 
У деяких статтях вказується на умови, в яких перебуває потерпілий. Наприклад, 
залишення в небезпеці (ст.135 КК), ненадання допомоги особі що перебуває в 
небезпечному для життя стані (ст.136 КК). Обстановка, за якої вчиняється 
злочин, є обов’язковою ознакою злочинного діяння лише у випадках, коли 
вона вказана у диспозиції статті  Особливої частини КК» [29, с. 99]; 
17) М.І. Ковальов зважає на те, що обстановка вчинення злочину являє собою 
сукупність ознак об’єктивного характеру, які підвищують або зменшують сус-
пільну небезпечність злочину (ця ознака, як правило, є кваліфікуючою, осо-
бливо у військових злочинах) [30, с. 166]; 18) М.Й. Коржанський під обстанов-
кою вчинення злочину вважає «…сукупність тих обставин, умов, при наявнос-
ті яких злочин був вчинений ( кримінально-правове значення має лише 
обстановка, яка вказана в диспозиції кримінально-правової норми. Наприклад, 
вчинення злочину з використанням умов громадського лиха  п.9 ст.41 КК, 
залишення частини або місця служби в бойовій обстановці ст. 242 КК)» [31, 
с. 169]; 19) Ю.Е. Пудовочкін під обстановкою вчинення злочину розуміє 
«…сукупність описаних в законі об’єктивних умов (обставин), при яких вико-
нується об’єктивна сторона злочинного посягання. При вивченні обстановки, 
по-перше, слід виключати з неї просторово-часові характеристики вчинювано-
го діяння, оскільки вони охоплюються самостійними ознаками місця і часу 
вчинення злочину. По-друге, необхідно обмежити спектр зовнішніх умов вчи-
нення злочину лише тими, які безпосередньо визначають суспільну небезпеч-
ність злочину. Умови, що характеризують обстановку, можуть мати різний 
рівень або ступінь наближення до злочину: вони можуть відноситися до гло-
бальної, міжнародної сфери, до сфери загальнодержавної чи носити більш 
локальний характер, мати відношення до обмеженого регіону або навіть ділян-
ки місцевості (публічне місце, квартира і т.ін). Очевидно, що не всі вони у 
рівній мірі визначають суспільну небезпечність вчиненого суб’єктом діяння, а 
тому не всі описуються в законі. В якості прикладів обстановки вчинення зло-
чину, що включені законодавцем до числа ознак його складу, можна назвати 
тривалу психотравмуючу ситуацію (ст.107 КК РФ), перевищення меж необ-
хідної оборони або заходів, необхідних для затримання особи, що вчинила 
злочин (ст.108 КК РФ). Прикладом обстановки, яка не включена до числа 
ознак складу, але повинна враховуватися при призначенні покарання може 
слугувати збіг тяжких життєвих обставин, в силу яких був учинений злочин 
(п. «д» ч.1 ст.61 КК РФ) або вчинення злочину в умовах надзвичайного стано-
вища, стихійного або іншого лиха, а також при масових безладах (п. «д» ст.63 
КК РФ)» [32, с. 117-118]; 20) В.А. Номоконов стверджує, що «обстановка – це 
сукупність об’єктивних умов, в яких протікає зовнішній акт злочинного пося-
гання. Межі обстановки дуже широкі і подвижні. Це можуть бути дорожня 
обстановка, бойова обстановка, умови надзвичайного стану, стихійного або 
суспільного лиха тощо. Поведінка потерпілого також є елементом обстановки, 
і в низці випадків це спеціально передбачається в якості ознаки складу зло-
чину. Так, ст.107 КК РФ говорить про вбивство вчинене у стані афекту, викли-
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каного насиллям, глумлінням або тяжкою образою зі сторони потерпілого, а 
рівно тривалою психотравмуючою ситуацією, що виникла у зв’язку з система-
тичною противоправною, або аморальною поведінкою потерпілого [33, с. 369]; 
21) Ф. Сюндюков і А. Василиаді пишуть, що «… обстановка вчинення злочину 
являє собою сукупність взаємодіючих об’єктів (людей, матеріальних предме-
тів, природних і соціальних процесів, відносин), які проявляють себе там і тоді, 
де і коли вчиняється суспільно небезпечна дія або бездіяльність. Кількісний 
склад обстановки, а також якісний стан об’єктів, що її утворюють у конкретних 
випадках можуть бути самими різними, тому зовнішня форма і характер обста-
новки також можуть бути самими різними. Разом з тим теорії і практиці кри-
мінального права відомо декілька типів обстановки, наприклад, матеріальна і 
духовна, обстановка, що сприяє або протидіє вчиненню злочину, та, яка вини-
кає (криміногенна) або та, що не виникає (анти криміногенна) рішучість учи-
нити злочин [34, с. 26]; 22) А.Ф. Істомін визначає обстановку, «…як сукупність 
умов, в яких протікає злочинне діяння, розвивається його об’єктивна сторона» 
[35, с. 70]; 23) М.І. Ковалев і Н.А. Ниркова обстановку вчинення злочину розу-
міє, як « фізичне середовище, де розвивається злочинна діяльність» [36, 
с. 179]; 24) І.М. Тяжкова наполягає на тому, що обстановка це «…сукупність 
взаємодіючих обставин, при наявності яких вчиняється злочин» [37, с. 262]; 
25) О.М. Костенко зазначає, що «обстановка вчинення злочину – це певні 
умови в яких вчинюється злочин.  Обстановка вчинення злочину має юридич-
не значення у випадках, спеціально вказаних у кримінальному законі і є одні-
єю з факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину. За КК 
України обстановка вчинення злочину може мати значення для кваліфікації 
злочинів як ознака: а) більш тяжкого злочину в порівнянні з тим, що такої 
ознаки не має (наприклад, невиконання наказу військовослужбовцем в умовах 
воєнного стану чи в бойовій обстановці – ч.2 ст.403КК); б) менш тяжкого зло-
чину в порівнянні з тим, що такої ознаки не має ( наприклад, умисне вбивство 
при перевищенні меж необхідної оборони – ст.118 КК). Обстановка вчинення 
злочину впливає також на визначення міри покарання як обставина, що:  
а) пом’якшує покарання  (наприклад, виконання спеціального завдання з 
попередження чи розкриття злочину діяльності організованої групи або зло-
чинної організації, поєднання з вчинення злочину у випадках, передбачених 
КК, – п.9 ч.1 ст.66);  б) обтяжує покарання ( наприклад, вчинення злочину з 
використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних 
подій – п.11 ч.1 ст.67) [38, с. 231]; 26) В.Б. Малінін визначає обстановку вчи-
нення злочину як сукупність визначених у законі або таких, що випливають із 
нього факторів, що складають середовище, зовнішнє оточення, ситуацію, в 
умовах якої вчиняється злочин, і такі, що набувають у цих умовах криміналь-
но-правове значення [39, с. 478].

Проаналізуємо існуючі точки зору стосовно поняття « обстановка вчи-
нення злочину». З цією метою звернемо увагу на положення у цих визначен-
нях, які співпадають у судженнях авторів, які нами отримали висвітлення. 

До таких положень належать наступні: 1) Обстановка вчинення злочи-
ну – це сукупність умов в яких протікає зовнішній акт злочинної поведінки 
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(автор А.В. Заніна). 2) Обстановка вчинення злочину – це сукупність взаємо-
діючих обставин, при наявності яких вчиняється злочин (автор І.М. Тяжкова). 
Деякі автори пропонують аналогічне визначення обстановки вчинення зло-
чину, але лише з певним словесним обранням, зокрема: а) сукупність конкрет-
них умов, в яких вчиняється злочинна дія (бездіяльність), розвивається 
об’єктивна сторона і наступає злочинний результат (автор М.І. Панов); 
б) сукупність умов об’єктивного характеру, в яких вчиняється суспільно небез-
печне діяння та настають суспільно небезпечні наслідки ( автор І.В. Діоріца); 
в) сукупність тих обставин, умов, при наявності яких злочин був учинений 
(автор М.І. Коржанський); г) сукупність описаних в законі  об’єктивних умов 
(обставин), при яких виконується об’єктивна сторона злочинного посягання 
(автор Ю.Є. Пудовочкін); д) сукупність об’єктивних умов, в яких протікає 
зовнішній акт злочинного посягання (автор В.А. Номоконов); ж) сукупність 
умов, в яких протікає злочинне діяння, розвивається його об’єктивна сторона 
(автор А.Ф. Істомін); 3) об’єктивні умови, в яких вчинювався злочин (автори 
І.М. Загородніков, О.В. Наумов, М.В. Володько, П.Л. Фріс). Натомість інші 
автори пропонують аналогічні визначення обстановки вчинення злочину з 
певною модифікацією слів, зокрема: а) конкретні об’єктивні умови, в яких 
вчиняється злочин (О.М. Омельчук, О.М. Миколенко, Д.І. Крупко); б) це від-
повідні об’єктивні умови (події) з використанням, в оточенні яких чи створен-
ням їх вчиняється злочин (автор П.С. Матишевський); в) певні умови, в яких 
вчинюється злочин (О.М. Костенко); г) це конкретні й специфічні об’єктивні 
умови, в яких відбувається суспільно небезпечне діяння (О.Ш. Якупов); 
4) сукупність, передбачених законом обставин, які є зовнішнім оточенням зло-
чинного діяння та характеризується присутністю людей або певних подій 
(автори Ф.Г. Бурчак, Є.Ф. Фесенко). Аналогічне визначення з певною інтер-
претацією пропонує Є.В. Фесенко обстановки вчинення злочину як сукупнос-
ті передбачених законом зовнішніх обставин, що характеризуються прилюд-
ністю (публічністю) або наявністю певних подій; 5) сукупність взаємодіючих 
об’єктів (людей, матеріальних предметів, природних і соціальних процесів, 
відносин), які проявляють себе там, де і коли вчиняється суспільно небезпечна 
дія або бездіяльність (Ф.Сюндюков, А.Василиаді). Подібне визначення обста-
новки вчинення злочину запропонувала Н.Ф. Кузнєцова – як сукупність вза-
ємодіючих чинників (людей, матеріальних предметів, природних і соціальних 
процесів), в умовах яких відбувається суспільно небезпечне діяння.

Інші автори запропонували визначення обстановки вчинення злочину, 
які не співпадають з визначенням такої ознаки об’єктивної сторони злочину 
авторів, що є в кримінальному праві. Серед них є наступні дефініції обстанов-
ки вчинення злочину: 1) М.І. Ковальов – це сукупність ознак об’єктивного 
характеру, які підвищують або зменшують суспільну небезпечність злочину; 
2) І.П. Козаченко, В.К. Матвійчук, І.О. Харь – це збіг подій і обставин, за яких 
вчиняється злочин; 3) М.І. Ковальов, Н.А. Ниркова – це фізичне середовище, 
де розвивається злочинна діяльність; 4) Г.О. Крігер – це одна з умов, що вико-
ристовується винним для досягнення своєї мети, свідчать як про більшу, так і 
про меншу суспільну небезпеку злочину і злочинця; 5) В.Б. Малінін – це 
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сукупність визначених у законі, або таких, що випливають з нього факторів, 
що складають середовище, зовнішнє оточення, ситуацію в умовах якої вчиня-
ється злочин, і такі, що набувають у цьому зв’язку кримінально-правове зна-
чення.

Позитивне,  на наш погляд, що  можна було б важливе взяти з визначень 
обстановки вчинення злочину, є наступне: 1) це сукупність описаних у законі 
об’єктивних умов (обставин), або таких умов, що випливають зі змісту закону, 
в яких протікає зовнішній акт злочинної поведінки; 2) є збігом подій і обста-
вин, за яких вчиняється злочин; 3) це такі умови (фактори), що набувають 
кримінально-правового значення.

Зазначені положення заслуговують на використання в подальшому для 
формулювання визначення обстановки вчинення злочину.

Проте така систематизація подій різних та оригінальних точок зору на 
поняття «обстановка вчинення злочину» для висловлення своєї позиції сто-
совно визначення обстановки вчинення злочину ще недостатня. Потрібно ще 
звернутися до довідникових джерел на предмет з’ясування понять «обстанов-
ка», «умови», «обставини», «події», «фізичне середовище».

Так, зокрема, Великий тлумачний словник сучасної української мови 
трактує поняття «обстановка» таким чином: «…1. Сукупність умов, за яких 
що-небудь відбувається…// Становище на місці воєнних дій, зумовлене їх пере-
бігом, співвідношенням бойових сил, їх розташуванням, характером місцевості 
і т. ін.» [40, с.820]. Словарь русского язиыка С.И. Ожегова тлумачить термін 
«обстановка» наступним чином: «…положение, обстоятельства, условия суще-
ствования кого-чего-нибудь. Международная обстановка «…Боевая обстанов-
ка, в семье у кого-нибудь тяжелая обстановка…»  [41, с.351]. «Русско-украинский 
словарь» пояснює термін «обстановка» таким чином: «…боевая обстановка, 
военная боевая обстановка …международная обстановка…» [42, с.210].

Отже, обстановка означає сукупність умов, за яких що-небудь відбува-
ється, зокрема, обставини, умови існування кого, чого-небудь.

Термін «умови» означає «…необхідна обставина, яка уможливлює здій-
снення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь… Обставини, 
особливості реальної дійсності, за яких відбувається або здійснюється 
що-небудь…» [40, с.1506]. «Словарь русского языка С.И. Ожегова» тлумачить 
термін «умови» таким чином: «…обстановка, в которой происходит что-нибудь. 
Природные условия…» [2, с. 685]. Натомість термін «обставина» означає 
«…явище, подія, факт, що пов’язані з чим-небудь,… впливають на що-небудь. 
Сукупність умов, за яких що-небудь відбувається… Те саме, що обстановка..» 
[40, с.819-820].

Термін «подія» засвідчує, що це «…те, що відбулося або відбувалося, 
сталося; явище, факт суспільного або особистого життя…» [40, с.1009].

Поняття «середовище», означає «…речовина, тіла, що наповнюють який-
небудь простір…сфера. 2. Сукупність природних умов, у яких відбувається 
життєдіяльність якого-небудь організму…» [40, с.1309].

Аналіз термінології, яка використовується у визначеннях обстановки 
вчинення злочину свідчить, що вона надто непродумана, а підчас підміняє 
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одна одну за змістом, що не дає можливості правозастосовним органам належ-
ним чином використовувати таку ознаку об’єктивної сторони злочину, як 
обстановку для кваліфікації діяння або для призначення покарання, а також 
як обтяжуючу та пом’якшуючу покарання. Тому потрібно, враховувати поло-
ження теорії кримінального права, що  такі ознаки об’єктивної сторони як 
місце, час і обстановка вчинення злочину відноситься до ознак, що характери-
зують умови вчинення злочину [43, с.65]. Крім того, важливо розуміти, що ці 
умови існують об’єктивно, незалежно від волі злочинця, хоча в деяких випад-
ках вони можуть свідомо ним використовуватися і навіть частково створюва-
тися [39, с.473].

Слід погодитися з твердженням, що є в юридичній літературі: 1) що 
конкретні умови в яких вчиняється злочин, мають істотний вплив на вчинену 
дію, направляють у певному розумінні розвиток причинного наслідкового 
зв’язку, обумовлюють характер і ступінь тяжкості шкідливих наслідків, що 
настали і тому слугують невід’ємними ознаками злочину в цілому і окремих 
його елементів [9, с.22]; 2) що законодавець використовує поняття «обстанов-
ка» лише тоді, коли необхідно у правовому плані замінити значне число кон-
кретних видів обстановки, яка володіє деякою спільною для неї якістю і 
тотожним з нею кримінально-правовим значенням [4, с.13]; 3) що для того щоб 
не перевантажувати правову норму об’єктивним переліком значимих у кримі-
нально-правовому відношенні видів обстановки, вона закріпляється законом 
[4, с.13]; 4) що слід розуміти – на стадії законотворчості далеко не завжди 
можливо в достатній мірі передбачити, які саме види обстановки будуть мати 
кримінально-правове значення, що також змушує законодавця указувати на 
нього узагальнено [4, с.13]; 5) що способи закріплення обстановки у кримі-
нально-правових нормах не обмежуються тільки безпосереднім, прямою вка-
зівкою на неї [4, с.13]; 6) що кожен з елементів обстановки вчинення злочину 
визначає її криміналізуюче значення, так як в цьому випадку вона дійсно 
впливає безпосереднім чином на оцінку тих або інших видів діяння [4, с.14]; 
7) що зміст обстановки вчинення злочину  і спосіб його вчинення тісно 
взаємопов’язані, так як спосіб виступає зовнішньою формою обстановки і 
одночасно проявляється у самому змісті [4, с.14]; 8) що кількість умов, які 
входять в обстановку (її структурний склад) вчені виділяють від двох до вось-
ми таких елементів. Так, В.Н. Кудрявцев, зокрема, вважає, що обстановка вчи-
нення злочину включає місце, час та інші конкретні умови його вчинення [9, 
с.22]. Натомість А.Г. Василіада включає у поняття обстановки різні об’єкти 
цілісності: а) місце вчинення злочину; б) час вчинення злочину; в) людину; 
г) матеріальні предмети; д) природно-кліматичні і деякі інші фактори [11, 
с.13]; 9) що місце і час вчинення злочину має значення для визначення обста-
новки, виходячи із розуміння простору як органічної їх єдності, коли ні час, ні 
територія не можуть існувати один без одного (в одних випадках вони дозво-
ляють виділити значиму саме в кримінально-правовому значенні ділянку 
обстановки, в інших вони утворюють просторово-часові межі, в межах якої 
існує принципова для кримінального права залежність суспільної небезпеч-
ності діяння від обстановки його вчинення) [39, с.477]; 10) що інші елементи 
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обстановки проявляють себе різним чином, зокрема, людина може бути зна-
чимою з точки зору психічного стану (наприклад при оцінці відповідності 
оборонних дій небезпеці посягання істотне значення мають фізичні можливос-
ті особи, яка обороняється) і з точки зору соціально-правового статусу особи 
(злочин у відношенні особи, яка виконує службові або суміжні функції) [39, 
с. 477-488]; 11) щодо числа матеріальних предметів, що входять в обстановку, 
зазвичай, відносяться такі, які є джерелами підвищеної небезпеки (транспорт-
ні засоби, інші механізми, вибухові, радіаційні і т.ін. речовини) і тому у зв’язку 
з їх функціонуванням створюється небезпечний вид обстановки [39, с 478]; 
12) що в деяких випадках подібний вид обстановки може виникати із прояву 
природно-кліматичних факторів [39, с 478]; 13) що з інших факторів, що утво-
рюють обстановку вчинення злочину можуть бути виділені відносини і про-
цеси, причому це можуть бути і природні процеси і відносини, що протікають, 
наприклад, в середовищі диких тварин, а також суспільні і побутові процеси і 
відносини [39, с 478].

З метою подальшого з’ясування обстановки вчинення злочину ми звер-
немося до їх криміналістичного поняття. У цьому контексті, слід зазначити, 
що в криміналістиці термін, «обстановка вчинення злочину» застосовується 
давно (спочатку автори орієнтували практичних працівників на необхідність 
ретельного дослідження обстановки, в якій вчинений злочин, відмічаючи її 
індивідуальність і специфічність у конкретних злочинних рішеннях) [3, с 30]. 
Наприклад, В.І. Громов і Н. Логовцер відмічали, що є, «…беззаперечним, що 
питання про те, як і при яких обставинах вчинено даний злочин… і які у зв’язку 
з цим зроблені зміни в об’єктивній зовнішній обстановці, є кардинальними, 
найбільш істотними питаннями» [44, с. 34].

Це свідчить про те, що в той час уявлення про обстановку вчинення зло-
чину зводились до речового оточення злочинця [3, с. 30]. Натомість 
М.Є. Євгеньєв вважав, що уміння відшукувати сліди і відтворювати по ним 
обстановку,  уміння по цим слідам і обстановці розкрити злочин складає одну 
з найголовніших якостей слідчого [45, с. 39].

Слід звернути увагу на те, що основне джерело інформації про обстанов-
ку вчинення злочину вчені бачили в огляді місця події, наприклад вони указу-
вали на те, що фіксування обстановки є однією із задач огляду [46, с.61], або 
підкреслювали, що особливу увагу необхідно приділяти її дрібницям і деталям 
[47, с. 146].

У криміналістиці, як зазначається в існуючих джерелах, по-різному роз-
кривається суть обстановки вчинення злочину, але практично у всіх працях 
відзначається, що вона здатна мати великий вплив на подію злочину і методи-
ку його розслідування [3, с. 30]. Так, Ю.І. Ільченко, досліджуючи обстановку 
місця події як структуру, відзначав, що перед слідчим стоїть завдання в ході 
огляду місця події встановити початковий стан цієї структури з метою 
з’ясування початкових змін в обстановці, які відбулися в результаті вчинення 
злочину (це свого роду розумове, з допомогою логічного мислення, проник-
нення у механізм злочину по матеріальній обстановці, яке можливе за уважно-
го і цілеспрямованого вивчення обставин події) [48, с. 9].
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Деякі автори, на наш погляд, необґрунтовано звужують обсяг поняття 
«обстановки вчинення злочину», називаючи її обстановкою місця події, і 
визначають її як «сукупність об’єктів, що володіють властивими їм або набу-
тими під час події якісними характеристиками» [49, с. 75], «систему матеріаль-
них об’єктів і їх просторах, часових і причинних зв’язків з досліджуваною 
подією» [50, с. 42].

Б.Л. Зотов зазначав, що обстановка вчинення злочину є складною і 
такою, що змінюється сукупністю його обставин [51, с. 15]. Натомість 
А.В. Ковальов розумів під обстановкою вчинення злочину конкретне станови-
ще, що склалося на певній території, виражене певною сукупністю об’єктів з їх 
просторовими і часовими зв’язками, визначеними якостями і ознаками, а 
також низкою інших обставин, що характеризують поведінку учасників події і 
їх взаємовідносин, особливості предмета посягання [52, с. 47].

С.І. Винокуров стверджує, що обстановку вчинення злочину у криміна-
лістичному аспекті слід розуміти як систему певним чином взаємодіючих між 
собою в конкретних умовах місця і часу факторів об’єктивної реальності, що 
обумовлюють спрямованість і хід поведінки людей в події злочину, а також 
детермінуючий характер, механізм і умови матеріального відображення, про-
цесів і явищ, що відбуваються у вигляді характерної, відносно стійкої (для 
однотипних злочинів) сукупності слідів, дослідження яких дозволяє судити 
про суть того що відбулося [53, с. 46]. У той час Н.П. Яблоков розуміє обста-
новку вчинення злочину як систему різного роду взаємодіючих між собою 
об’єктів, явищ і процесів, що характеризують умови місця і часу, речові, фізи-
ко-хімічні, метеорологічні умови, виробничі фактори, особливості поведінки 
учасників події та інші умови об’єктивної реальності, що склалися в момент 
події злочину, і в сукупності такі, що впливають на спосіб його вчинення і 
механізм, який проявляється  у різного роду слідах, що дозволяє судити про 
особливості цієї системи [54, с.39]. Слід звернути увагу на те, що В.А. Образцов 
виходить з того, що поняття «обстановка вчинення злочину» (кримінальна 
ситуація) має широкий зміст і включає територіальну, кліматичну, демогра-
фічну специфіку регіону, в якому вчинено злочин, а також обставини, що 
характеризують місце, час, умови та інші особливості указаної життєвої ситу-
ації  [55, с. 94].

Таким чином, аналіз існуючих точок зору стосовно поняття «обстанов-
ка вчинення злочинну» в криміналістиці свідчить, що в цій науці до цього 
часу не вироблений єдиний підхід, що могло б сприяти інтенсифікації науко-
вих розробок даної проблеми. Вирішення цього завдання, на наш погляд, 
певною мірою можливо через врахування етимологічного змісту поняття 
«обстановка».

Довідникові джерела характеризують це поняття наступним чином: 
1) «…окружающие кого-то или что-то люди, предметы, случайности…» [56, 
с.641]; 2) «…положения, условия существования кого, чего-либо…» [41, с.351]; 
3) «…совокупность обстоятельств, условий, в которых что-либо происходит» 
[57, с.455]; 4) «… совокупность факторов, воздействующих на кого, что-либо, 
создающих среду, в которой происходит, протекает что-либо…» [58, с.609].
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Усе це ще раз підтверджує чому в криміналістиці поняття «обстановка 
вчинення злочину» характеризується через велику кількість термінів, до числа 
яких входять об’єкти і явища, процеси і умови, обставини і фактори, положен-
ня, стан, відносини [3, с.39]. Тому так важливе вироблення єдиного поняття 
«обстановка вчинення злочину». З цією метою, необхідно з’ясувати поняття 
«середовище вчинення злочину». Так, в кримінальному праві середовище в 
якому вчиняється злочин є загальновизнаним і слід розуміти як складову час-
тину об’єктивної сторони злочину. Натомість у кримінальному процесуально-
му праві – середовище, в якому вчинено злочин розуміють як джерело доказо-
вої інформації [59, с.129]. У той же час у кримінології середовище вчинення 
злочину розглядають як елемент, що приймає участь у формуванні особистос-
ті злочинця, як безпосередню причину деяких злочинів [60, с.69].

Аналіз праць, присвячених огляду місця події, показує, що багато авто-
рів використовують терміни «обстановка вчинення злочину», «обстановка 
місця події». При порівняльному аналізі поняття «обстановка вчинення зло-
чину» з іншими поняттями методологічною основою являється системно-
структурний підхід, оскільки важливість принципів цього підходу неоціненна. 
Враховуючи те, що кожне з перерахованих вище понять має певний криміна-
лістичний зміст і значення їх ототожнювати недопустимо. Обстановка вчинен-
ня злочину – це конкретна життєва ситуація, яка включає окрім матеріальної 
обстановки місця події також і інші елементи: поведінку учасників події і різні 
обставини, що сприяють дії цих учасників тощо і є більш широким ніж обста-
новка місця події, вона розділена часом [61, с.139-140].

С.І. Анненков та Т.С Анненкова, на наш погляд, більш близько підійшли 
до розуміння обстановки вчинення злочину як «…системи взаємозв’язаних і 
взаємообумовлених елементів, у просторових межах яких відбувається взає-
модія учасників злочину, а також різних інших обставин об’єктивного  серед-
овища, що склалося на певний момент розслідування і такої, що має вплив на 
розташування слідів злочину, розкриття і розслідування злочину». Проте 
розуміння криміналістичної науки стосовно поняття обстановки вчинення 
злочину свідчить, що вона намагається піднімати понятійний апарат  науки 
кримінального права.

Висновок. На підставі проведеного дослідження можна дійти наступно-
го визначення послугованого поняття: « Під обстановкою вчинення злочину 
слід розуміти сукупність об’єктивних умов (обставин) визначених у законі про 
кримінальну відповідальність або таких, що випливають з його змісту, в яких 
вчиняється злочин або є збігом подій та обставин в яких протікає зовнішній 
акт злочинної поведінки, що створюють вплив на ступінь суспільної небезпеки 
вчиненого та які набувають у цьому зв’язку кримінально-правового значення».
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Астахова О.О. Поняття обстановки вчинення злочину як ознака об’єктивної 
сторони злочину

У статті проаналізовані точки зору, що стосуються поняття обстановки 
вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину. Зазначається, що чинний 
Кримінальний кодекс України та теорія кримінального права не вирішили проблеми 
відносно поняття «обстановка вчинення злочину». Ця обставина, на погляд автора, 
перешкоджає одноманітному розумінню такої ознаки об’єктивної сторони злочину, 
як обстановка вчинення злочину. 

Ключові слова: обстановка вчинення злочину, ознака злочину об’єктивні 
умови.

Астахова А.А. Понятие обстановки совершения преступления как признак 
объективной стороны преступления

В статье проанализированы точки зрения, касающиеся понятия обстановки 
совершения преступления как признака объективной стороны преступления. 
Отмечается, что действующий Уголовный кодекс Украины и теория уголовного права 
не решили проблемы относительно понятия «обстановка совершения преступления». 
Это обстоятельство, по мнению автора, препятствует однообразному пониманию 
такого признака объективной стороны преступления, как обстановка совершения 
преступления. 

Ключевые слова: обстановка совершения преступления, признаки преступле-
ния, объективные условия.
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Astakhova A.A. The notion a situation of committing a crime as a sign of 
objective side of the crime

The article analyzes the point of view, the situation concerning the notion of 
committing a crime as a sign of «the objective side of the crime. Noted that the current 
Criminal Code of Ukraine and the theory of criminal law did not solve the problem with 
respect to the concept of» setting the offense was committed. «This, in my opinion, prevents 
the monotonous understanding such a feature of «objective side of the crime, as the setting 
of the crime. 

Keywords: setting the crime, elements of a crime, the objective conditions.
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ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ.239-2 КК УКРАЇНИ

О.В. Буцко 
аспірант кафедри кримінального права та процесу 
ВНЗ «Національна академія управління»

Постановка проблеми. Питання, що стосуються об’єктивної сторони 
злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України, має істотне значення для теорії 
кримінального права та практики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему об’єктивної сто-
рони складу злочину в цілому досліджували: М.І. Бажанов, Ф.Г. Бурчак, 
М.І. Вєтров, П.І. Гришаєв, М.П. Журавльов, М.Й. Коржанський, В.М. Кудрявцев, 
Ю.І. Ляпунов, В.К. Матвійчук, А.В. Наумов, З.А. Незнамов, С.І. Нікулін, 
М.І. Панов, А.А. Піонтковський, П.Л. Фріс та інші. Проте до цього часу питан-
ня щодо об’єктивної сторони злочину незаконне заволодіння землями водного 
фонду в особливо великих розмірах не знайшли свого належного вирішення.

Мета статті полягає у дослідженні об’єктивної сторони злочину неза-
конне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах.

Основні результати дослідження. У кожному складі злочину виділяють 
його елементи. Ними є: об’єкт злочину, об’єктивна сторона злочину (їх сукуп-
ність називають об’єктивними ознаками складу), суб’єкт і суб’єктивна сторона 
злочину (вони в сукупності називаються суб’єктивними ознаками складу). 
У своїй єдності ці об’єктивні і суб’єктивні ознаки й утворюють склад злочину 
[1, с. 92].

В юридичній літературі існують такі визначення понять об’єктивної 
сторони злочину: 1) під об’єктивною стороною складу злочину розуміють 
характеристику кримінальним законом зовнішніх ознак злочинного діяння [2, 
с. 131]; 2) стверджують, що об’єктивна сторона злочину – це зовнішній акт 
суспільно небезпечного посягання на охоронюваний кримінальним правом 
об’єкт, тобто акт вольової поведінки, який відбувається в об’єктивному світі і 
виражається в завданні й шкоди вказаному об’єкту або створенні загрози 
завдання йому шкоди [3, с. 128]; 3) інші автори характеризують об’єктивну 
сторону злочину як таку, що складається із суспільно небезпечного діяння, що 
завдало або здатне завдати істотну шкоду суспільним відносинам, що охоплю-
ються кримінальним законом, а також із умов і обставин завдання цієї шкоди 
[4, с. 5]; 4) об’єктивна сторона злочину як сукупність передбачених законом 
ознак, що характеризують зовнішній прояв суспільно небезпечного діяння, яке 
посягає на об’єкти кримінально-правової охорони, а також об’єктивні умови, 
пов’язані з цим посяганням [5, с. 81-97]; 5) об’єктивна сторона злочину – це 
зовнішній прояв суспільно небезпечного посягання на той чи інший об’єкт, що 
знаходиться під охороною кримінального закону, тобто це передбачені кримі-
нальним законом ознаки, які характеризують зовнішній прояв суспільно 
небезпечного діяння [6, с. 106]; 6) об’єктивна сторона злочину – сукупність 
передбачених кримінальним законом ознаки, які характеризують зовнішній 
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прояв суспільно небезпечної дії, що посягає на об’єкти кримінально-правової 
охорони, а також об’єктивної умови цього посягання [7, с. 50]; 7) об’єктивна 
сторона злочину – суспільно небезпечне і протиправне посягання на інтереси, 
які охороняються законом, що розглядається з його зовнішньої сторони, з 
точки зору послідовного розвитку тих подій і явищ, які починаються з злочин-
ної дії (бездіяльності) суб’єкта і закінчується настанням злочинного результа-
ту [8, с. 9]

Щодо ознак (форм) прояву об’єктивної сторони складу злочину, то всі 
автори одностайні у своїх поглядах на існування таких ознак об’єктивної сто-
рони складу злочину, як діяння (дія або бездіяльність), злочинний результат 
(наслідки), причинний зв’язок, спосіб, час і місце вчинення злочину.

В науці кримінального права ці ознаки традиційно розділяють на 
обов’язкові та факультативні. Є декілька точок зору стосовно обов’язкової 
ознаки: 1) одні вчені відносять до них діяння, його наслідки і причинний 
зв’язок [9, с. 132-133]; 2) інші лише діяння, бо наслідки і причинний зв’язок, 
властиві тільки злочинам з матеріальним складом [10, с. 54; 11, с. 253]; 3) деякі 
автори відносять причинний зв’язок до факультативних ознак об’єктивної 
сторони складу злочину [12, с. 151]. 

Об’єктивна сторона, яку законодавець найчастіше описує в диспозиції 
статті кримінального закону, для успішної практики правозастосовних орга-
нів, повинна чітко визначити: а) в чому полягає злочин; б) як вчинено злочин 
і які наслідки він спричинив; в) за яких умов місця, часу, обстановки тощо він 
відбувався; г) за допомогою яких засобів і знарядь учинено злочин.

Установлення і законодавче закріплення ознак об’єктивної сторони зло-
чину визначає межі дії кримінально-правової заборони, сприяє правильній 
кваліфікації вчиненого діяння, відмежуванню діяння від суміжних злочинів, а 
також проведенню профілактичних попереджувальних заходів з усунення 
причин та умов, що створюють можливість учинення злочинів тощо [13].

Окресливши форми прояву злочинного діяння ззовні (об’єктивні озна-
ки), наповнимо їх змістом прояву діянь, передбачених ст. 239-2 КК України, а 
саме незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих роз-
мірах.

Таким чином, найбільш практичне й теоретичне значення для злочину, 
передбаченого ст.239-2 КК України, має безпосередній об’єкт злочину, який 
конкретизує та визначає їх ознаки, а отже відіграє вирішальну роль при квалі-
фікації вчиненого злочинного діяння. 

І.І. Митрофанов та А.М. Притула безпосередній об’єкт досліджуваного 
злочину визначають як суспільні відносини, що забезпечують установлений 
порядок раціонального використання, зняття та перенесення поверхневого 
(ґрунтового) шару земель водного фонду [14, с. 58].

Зазначимо, що у Постанові «Про затвердження Порядку користування 
землями водного фонду» від 13.05.1996р. № 502 під встановленим порядком 
використання і захисту земель водного фонду, законодавець  визначає, меха-
нізм користування землями водного фонду, виконання комплексу водоохорон-
них заходів і проведення експлуатаційних робіт для створення сприятливих 
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умов управління цих земель [15].Тому, погоджуючись з думкою М.І. Мельника 
та М.І. Хавронюка, визначаємо, що безпосередній об’єкт злочину, передбаче-
ний ст.239-2 КК України, є встановлений порядок використання і захисту 
земель водного фонду [16, с. 718]. 

Порушення встановленого порядку і захисту земель водного фонду, а 
саме незаконне заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду, змен-
шує пропускну здатність річок та інших водних об’єктів, що викликає загрозу 
повеней та інших тяжких наслідків, а в більш глобальному аспекті здатне 
потягнути за собою істотну зміну екологічного балансу на відповідній терито-
рії, деградацію навколишнього природного середовища [16, с. 718].

Додатковим об’єктом даного злочину можуть бути відносини, що забез-
печують життя і здоров’я людей, довкілля, власність, інші блага.

Приділимо увагу аналізу обов’язкових ознак об’єктивної сторони зло-
чину, передбаченого ст.239-2 КК України. 

Що стосується обов’язкової ознаки об’єктивної сторони даного складу 
злочину, то відповідно до диспозиції цієї статті Кримінального кодексу 
України вона полягає у незаконному заволодінні предметом злочину в особли-
во великих розмірах [17, с. 256], а саме незаконне заволодінні поверхневим 
(ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах. 

У теорії і судовій практиці кримінального права, діяння є обов’язковою 
ознакою кожного складу злочину. Стаття 2 КК України встановлює, що під-
ставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небез-
печного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кодексом. 
Формами вираження такого діяння згідно зі ст.11 КК України є дія або без-
діяльність [18].

Тим самими, суспільне небезпечне діяння у диспозиції ст.239-2 
КК України, є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони даного складу зло-
чину, описане як «незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром 
земель водного фонду в особливо великих розмірах», якщо це спричинило 
тяжкі наслідки для життя, здоров’я людей чи навколишнього природного 
середовища, де тяжкі наслідки виступають як кваліфікуюча ознака [18].

Суспільно небезпечне діяння відмічається, що злочин, передбачений 
ст.239-2 КК України, може бути вчинений шляхом дії (коли особа неналежно 
виконує встановлені правила використання і захисту земель водного фонду, а 
саме поверхневим (грунтовим) шаром земель водного фонду, чи вчиняє дії, що 
заборонені законодавством) та бездіяльності (яка має місце у випадку неви-
конання у повному обсязі або в частині вимог, передбачених встановленим 
законодавством правилами, за умови, що особа була зобов’язана їх виконати 
відповідно до цих правил та мала у даних конкретних умовах реальну можли-
вість для цього).

Законодавець у ст.239-2 КК України, чітко визначає межі поняття «осо-
бливо великий розмір». Згідно з приміткою до ст.239-2 КК України, особливо 
великим розміром у цій статті, слід розуміти обсяг поверхневого (ґрунтового) 
шару земель, який становить понад десять кубічних метрів [18].
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Отже, під поняттям «особливо великий розмір» можна розуміти велику 
екологічну шкоду, пов’язану з відновленням належної якості навколишнього 
природного середовища.

Способами вчинення злочину, передбаченого ст.239-2 КК України, є 
проведення діяльності на землях водного фонду, що в подальшому призводить 
до зниження або втрати родючості земель, порушення водного балансу, зни-
щення рослинного світу, шляхом махінацій посадовими особами з виведення 
земель із земель водного фонду, проводячи без відповідного дозволу забір 
верхнього шару ґрунту, що призводить до порушення не тільки гумусного 
шару, а й структури ґрунту, а також порушення спеціальних правил, що спри-
чиняє забруднення або псування земель водного фонду [19, с.120].

Із аналізу кримінального законодавства чітко відслідковується той 
факт, що для складу злочину передбаченого ст. 239-2 КК України, такі ознаки 
об’єктивної сторони, як знаряддя і засоби вчинення злочину не впливають на 
кваліфікацію вчиненого. Матвійчук В.К. зазначає, що під знаряддям вчинен-
ня умисного злочину з формальним складом розуміють ті предмети, матері-
ального світу, які винний спеціально використовує для вчинення злочину, 
тобто дій, щоб придати силу і спритності ногам і рукам [20, с. 210 ], у даному 
випадку це можуть бути інструменти, транспортні засоби, пристрої, технічне 
устаткування тощо.

Місце ознаки факультативної об’єктивної сторони складу злочину в 
юридичній літературі, визначається як територія, на якій було чітко почато, 
закінчено діяння або настали злочинні наслідки [21, с. 165]. Хавронюк М.І. 
вважає, що під зоною надзвичайної екологічної ситуації необхідно розуміти 
окрему місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація, 
тобто ситуація, за якої сталися негативні зміни у довкіллі, що потребують з 
боку держави застосування надзвичайних заходів [22, с. 636]. У ст. 239-2 КК 
України місце вчинення злочину, як ознака його об’єктивної сторони складу за 
основним цільовим призначенням – є землі водного фонду [23]. Відповідно до 
чинного законодавства територія землі водного фонду підрозділяються на 
2 частини: безпосередньо покриті водою (водопокриті, в том числі і дно) і при-
леглі до водойм (призначені для використання й охорони вод) [24, с. 432].

Щодо часу вчинення злочину, то під ним необхідно розуміти час доби, 
рік, тиждень, місце, конкретний період, коли відбувається подія злочину, але 
на кваліфікацію ст. 239-2 КК України незаконне заволодіння землями водного 
фонду в особливо великих розмірах, ці ознаки не впливають, так як вони не 
зазначені в статті. Даний злочин є закінчений, з моменту незаконного заволо-
діння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо 
великих розмірах [18].

Висновок. Об’єктивна сторона формального складу злочину незаконно-
го заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в осо-
бливо великих розмірах характеризується як бездіяльністю, так і активними 
діями, які мають місце у визначений час, у певному місці, а саме мають місце у 
випадку невиконання у повному обсязі або в частині вимог, передбачених 
встановленим законодавством правилами, за умови, що особа була зобов’язана 
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їх виконати відповідно до цих правил та мала у даних конкретних умовах 
реальну можливість для цього.
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Буцко О.В. Об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 239-2 
КК України

У статті досліджується об’єктивна сторона злочину незаконне заволодіння 
землями водного фонду в особливо великих розмірах. Пропонується визначення скла-
дових об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 239-2 КК України.

Ключові слова: об’єктивна сторона, незаконне заволодіння, землі водного 
фонду, в особливо великих розмірах.

Буцко А.В. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного 
ст. 239-2 УК Украины

В статье исследуется объективная сторона преступления незаконное завла-
дение землями водного фонда в особо крупных размерах. Предлагается определение 
составляющих объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 239-2 УК 
Украины.

Ключевые слова: объективная сторона, незаконное завладение, земли водного 
фонда, в особо крупных размерах.
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ВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА ЄДНІСТЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ — 
ШЛЯХ ДО З’ЯСУВАННЯ СУТІ ОБ’ЄКТИВНОЇ 

СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 
СТ.288 КК УКРАЇНИ

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

Постановка проблеми. Проблема щодо порушення правил, норм і стан-
дартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, має ґрунтуватися на 
принципі визначеності та єдності термінології, та повинна здійснюватися за 
допомогою визначених у законі термінів. Це питання має важливе значення 
для теорії кримінального права, особливо у розумінні об’єктивної сторони зло-
чину, зокрема, передбаченого ст.288 КК України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами визначеності та 
єдності термінології займалися такі вчені, як: В.В. Копєйчиков, О.Ф. Скакун, 
В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко, В.К. Матвійчук, Ю.В. Баулін, М.І. Панов, 
В.І. Борисов, А.А. Музика, М.І. Мельник, В.П. Тихий, М.І. Хавронюк, 
В.К. Грищук, В.О. Навроцький, О.М. Костенко та ін. Проте, до цього часу цей 
аспект проблеми не стосувався положення, які мають відношення до 
об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.288 КК України.

Мета статті полягає в обґрунтуванні принципу визначеності та єдності 
термінології як одного з найраціональнішого шляху до з’ясування суті 
об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.288 КК України. 

Основні результати дослідження. Н. Вінер писав, що «теорія і практика 
права тягнуть за собою дві групи проблем: групу проблем, яка стосується 
загального призначення права, розуміння, розуміння справедливості в праві, і 
групу проблем, що стосуються технічних прийомів, при допомозі яких ці 
поняття стануть ефективними» і це стосується якості правового матеріалу від 
рівня законодавчої техніки [1, с. 29]. Ці положення впритул стосуються прин-
ципу визначеності та єдності термінології у складі злочину порушення правил, 
норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху та можливості 
здійснення ефективної кримінально-правової охорони відповідних суспільних 
відносин лише за допомогою визначених у законі термінів.

Для встановлення змісту конкретного порушення кримінальний закон 
відсилає нас до «правил», «норм», «стандартів», додержання яких з боку 
суб’єкта, відповідального за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утриман-
ня доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд забезпечує 
підтримку стану безпеки дорожніх умов руху транспортних засобів. 

Отже, вбачається необхідним більш детально зупинитися на кожному з 
даних понять, а саме: норма, стандарт, правило.

Необхідно зазначити, що «Словарь русского языка» Ожегова С.І. визна-
чає «норма, -ы, ж. 1. Узаконеное установление, признанный обязательным 
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порядок, строй чего-н. Юридическая н. Нормы партийной жизни. Н. поведения. 
Нормы литературного языка. Войти в норму(прийти в обычное состояние). 
2. Установленная мера, средняя величина чего-н. Н. выработки. Н. выпадения 
осадков. [2, с.337]. 

А «Философский энциклопедический словарь» зазначає, що «норма (от 
лат. norma – руководящее начало, правило, образец), 1) средняя величина, 
характеризующая к.-л. массовую совокупность случайных событий, явлений. 
2) Н. социальная, общепринятое правило, образец поведения или действия. 
Обычно социальные Н. выступают в качестве элементов нормативних систем; 
наиболее важными системами нормативной регуляции являются мораль и 
право. Социальные Н. различаются по способу фиксации ( формальне и 
неформальне, устные и письменные, выраженные явно или латентно), по сте-
пени обобщенности (конкретные образцы определ. действия или общие 
принципы деятельности), универсальности действия (специфич. привилегии 
или общезначимые права и обязанности), так и негативные (запреты) характе-
ристики действия.

Необходимое условие действенности социальных Н. – их обоснован-
ность с т.зр. соответствия их принятым в данном обществе ценностям и идеа-
лам, по отношению к которым Н. выполняют починенную, инструментальную 
функцію. Следование социальным Н. обеспечивается двояко: путем их интер-
нализации (т.е. привращение внеш. требований во внутр. потребность, 
привычку), происходящей в процессе социализации индивида (при этом 
соблюдение Н. становится для него внутр. потребностью, привычкой), либо за 
счет институциализации, включения в структуру общества и социального 
контроля, т.е. применения различных сакций к тем, чьё поведение отклоняется 
от принятых Н.» [3, с. 441-442].

Юридична енциклопедія визначає «норму» як міжгалузеве поняття, що 
використовується для узагальнення певної сукупності людських знань про 
природу і суспільство. У природознавстві Н. визначається як встановлена 
міра, середня величина або стан матеріального об’єкта як факту об’єктивної 
реальності. У суспільствознавстві Н. означає порядок, правило, що приписує 
той чи ін. спосіб поведінки людей і є продуктом творчості соціальних суб’єктів, 
зацікавлених у певній спрямованості люд. дій [4, с. 186].

Отже, що стосується поняття «стандарт», то «Словарь русского языка» 
Ожегова С.І. визначає так: «стандарт, -а, м.1. Типовой вид, образец, к-рому 
должно удовлетворять что-н. по своим признакам, свойствам, качествам. 
Соответствие изделий стандарту. Государственный с. 2. перен. Нечто шаблон-
ное, трафаретное, не заключающее в себе ничего оригинального, творческого. 
Действовать по стандарту» [2, с.623].

У загальному плані під «стандартами» розуміються державні, галузеві 
стандарти, технічні умови та інші нормативні документи, затверджені відпо-
відним органом (науково-технічних або інженерних організацій або адміні-
страцією підприємства), в яких встановлюються загальні принципи чи харак-
теристики щодо певних об’єктів стандартизації або технічні вимоги, яким 
повинна відповідати конкретна продукція [5]. 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 3/2015

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО76

В.П. Нагребельний наполягає на тому, що поняття «стандарт» означає — 
«док-т, що встановлює для заг. і багато раз. застосування правила, заг. прин-
ципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою 
досягнення оптим. ступеня впорядкованості у певній галузі. Розробляється як 
на матеріальні предмети (продукцію, речовини, ресурси, буд. конструкції 
тощо), так і на норми, правила і вимоги до об’єктів орг., метод., інформ., стат., 
загальнотех., тех.-екон. та соціального характеру. Приймається в установлено-
му порядку на основі консенсусу [6, с. 614]. 

В.П. Нагребельний зазначає, що залежно від рівня суб’єкта стандартиза-
ції, який приймає чи схвалює стандарт розрізняють: 1) стандарт національний 
(державний) та класифікатори, прийняті чи схвалені центральним органом 
виконавчої влади у сфері стандартизації, видані ним каталоги та реєстри 
загальнодержавного застосування; 2) кодекси усталеної практики, що містять 
практичні  правила чи процедури проектування, виготовлення, монтажу, тех-
нічного обслуговування, експлуатації обладнання, конструкції або виро бу; 
3) технічні умови, тобто документ, що встановлює технічні вимоги, яким пови-
нні відповідати продукція, процеси чи послуги; 4) технічні регламенти — нор-
мативно-правові акти, прийняті органом державної влади, що встановлюють 
технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через 
посилання на стандарти чи відтворюють їх зміст [6, с. 614]. 

Необхідно зазначити, що виокремлюють також стандарти міжнародні та 
регіональні, соціальні, державні стандарти і нормативи.

Порядок розробки, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та припи-
нення дії стандартів, контроль за їх дотриманням визначаються нормами ст.15 
Господарським кодексом України, декретів Кабінету Міністрів України «Про 
стандартизацію і сертифікацію» (зі змінами від 05.06.2014), Законів України: 
«Про енергозбереження» (зі змінами від 16.10.2012), «Про метрологію та 
метрологічну діяльність» (2014), «Про державні соціальні стандарти і держав-
ні соціальні гарантії» (зі змінами від 15.03.2012), «Про стандартизацію» (зі 
змінами від 15.01.2015), «Про підтвердження відповідності» (зі змінами від 
16.10.2012), постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок та терміни 
дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів 
колишнього СРСР» від 30.01.2002, а також іншими нормативно-правовими 
документами.

Також, у випадку порушення або недотримання стандартів щодо осіб, 
винних у порушенні законодавства про стандартизацію, передбачено дисци-
плінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідаль-
ність, – це залежить від обставин та розміру заподіяної шкоди (випуск або 
реалізація недоброякісної продукції; порушення правил, норм і стандартів, що 
стосуються убезпечення дорожнього руху тощо).

На думку В.П. Нагребельного, правила — це «різновид підзакон. норма-
тивно-правових актів, які приймаються (затверджуються) в установленому 
порядку компет. держ. органами або посад, особами з метою встановлення 
єдиного порядку організації здійснення певної діяльності чи окр. дій, єдиних 
вимог до поведінки учасників правовідносин у відповідній сфері. Характерною 
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особливістю П. є регулювання ними обмеж. кола сусп. відносин, але з вел. сту-
пенем деталізації юрид., орг., контр., тех. та ін. приписів (вимог)» [7, с. 712].

Зазначимо, що як складові правової системи України правила широко 
застосовуються для регулювання відносин у сфері: будівництва (Правила 
забудови населених пунктів), транспорту (Правила перевезення вантажів 
автомобільним транспортом в Україні), дозвільно-реєстраційної (Правила 
державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, 
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, 
причепів, напівпричепів і мотоколясок) та ін. видів діяльності. Також, залежно 
від сфери застосування правила запроваджуються Кабінетом Міністрів 
України, відповідними центральними органами виконавчої влади або уповно-
важеними посадовими особами.

Як зазначає В.П. Нагребельний «за об’єктно-суб’єктним складом, дією у 
просторі й часі та ін. критеріями чинні П. умовно поділяються на: загальні 
(Правила відшкодування власником підприємства, установи, організації або 
уповноваженими ним органами шкоди, заподіяної працівникові пошкоджен-
ням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним труд. обов’язків) і спеціальні 
(Правила випуску й обігу фондових деривативів), постійно діючі (Правила 
дорожнього руху) і тимчасові (Тимчасові правила розгляду справ про пору-
шення антимонопольного законодавства)» [7, с. 712].

А «Словарь русского языка» Ожегова С.І. визначає «правило, -а, ср. 
1. Положение в к-ром отражена закономерность, постоянное соотношение 
каких-н. явлений. Грамматические правила. Правила арифметики. По всем 
правилам(как полагается в данном деле, соблюдая все что нужно для данного 
дела; разг.). 2. Постановление, предписание, устанавливающее порядок чего-н. 
правила внутреннего распорядка. Правило уличного движения. 3. Образ 
мыслей, норма поведения, обыкновение, привычка. Человек строгих правил. 
Взять себе или положить что-н. за п. Обманывать не в его правилах. Как пра-
вило или как общее правило – обычно» [2, с.467].

Таким чином, «правила» – це затверджені відповідним органом метро-
логічні, санітарні, протипожежні, екологічні, організаційні, технологічні та 
інші вимоги щодо виробництва продукції.

Безумовно, в порядку ст.288 КК України порушення карається не будь-
якого стандарту або правила, а тільки того зі стандартів або правил, які убез-
печують дорожній рух і, більше того, націлені на створення безпечних дорож-
ніх умов руху транспортних засобів. У даному випадку є неточною позиція 
авторів низки коментарів до Кримінального кодексу України, згідно з якою 
порушення, каране в порядку ст.288 КК може полягати у виробництві тран-
спортних засобів або їх складових, допущення технічних несправностей, при 
яких експлуатація транспортних засобів не допускається [8, c. 661; 10, c. 315]. 
Дійсно, у ст. 288 КК вказано, що суб’єктом даного злочину є особа, відпові-
дальна за будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, і мова про виробництво тран-
спортних засобів не йде. Одночасно з цим слід ще раз вказати на неточність 
опису в диспозиції ст.288 КК характеру правил, норм і стандартів. На вищез-
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гаданому прикладі стає очевидним, що чинна редакція “порушення правил, 
норм та стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху” крім неточ-
ного відображення безпосереднього об’єкта злочину, не дозволяє встановити і 
спеціальне коло осіб, відповідальних за ст.288 КК України. Суспільні відноси-
ни щодо убезпечення дорожнього руху регулюються нормативними актами, 
незавжди належать до будівництва, ремонту, реконструкції або утримання 
доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд [8; 10]. 
Необхідність і можливість уточнення в диспозиції ст.288 КК визначення пра-
вил, норм і стандартів випливає також з характеристики джерел і змісту пору-
шуваних вимог. Основи державної і громадської діяльності щодо убезпечення 
дорожнього руху закріплені в Законі України від 16 листопада 2008 р «Про 
дорожній рух» [11]. За загальним правилом, згідно з Конституцією, правами з 
видання нормативних актів наділені: Верховна Рада України, Президент 
України, Кабінет Міністрів України. В межах своєї компетенції правом на при-
йняття нормативних актів наділені міністерства та інші центральні органи 
виконавчої влади, серед яких особлива увага приділяється Міністерству інф-
раструктури і Державному агентству автомобільних доріг.

До системи правових норм, які є джерелами правил, норм і стандартів, 
що стосуються убезпечення дорожніх умов руху транспортних засобів, слід 
віднести накази, інструкції, розпорядження та інші документи (локальні 
норми), що видаються в межах підприємств, установ, організацій особами, від-
повідальними за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання доріг, 
вулиць, залізничних переїздів, іншого дорожнього облаштування Таким чином, 
джерелами правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього 
руху транспортних засобів слід визнати: 1) нормативні акти: Верховної Ради 
України (закони, постанови, інші акти), Президента України (укази, розпоря-
дження), Кабінету Міністрів України (постанови, розпорядження, декрети), 
Міністерства інфраструктури України та Державного агентства автомобільних 
доріг (зареєстровані в установленому порядку накази, інструкції, вказівки), 
органів законодавчої та виконавчої влади Автономної Республіки Крим, 
областей, міст республіканського підпорядкування; 2) міжнародні договори, 
ратифіковані Верховною Радою України; 3) локальні норми підприємств, 
установ, організацій. 

Висновок. Таким чином, з вищевикладеного можна зробити висновок, 
що:

– Норма – це визнані обов’язкові вимоги (будівельні, метрологічні, сані-
тарні та інші), затверджені відповідними органами, які встановлюють гранич-
но допустимі величини показників до продукції і концентрації речовин, що 
гарантують її якість.

– Стандарт – документ, що встановлює державні, галузеві, технічні умови 
або правила, затверджені відповідним органом, в якому встановлюються загаль-
ні принципи чи характеристики щодо об’єктів стандартизації у певній галузі.

– Правило – це вимоги, що затверджуються компетентними державни-
ми органами або посадовими особами в установленому порядку та певній 
закономірності щодо учасників правовідносин у відповідній сфері.
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У статті досліджуються поняття «норма», «правило» та «стандарт». 
Автором проаналізовані існуючі точки зору на ці поняття. Запропонований власний 
підхід до вирішення цієї проблеми.
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Звоненко Е.А. Определенность и единство терминологии – путь к выяснению 
сути объективной стороны преступления, предусмотренного ст.288 УК Украины

В статье исследуются понятия «норма», «правило» и «стандарт». Автором 
проанализированы существующие точки зрения на эти понятия. Предложен 
собственный подход к решению этой проблемы.

Ключевые слова: правило, норма, стандарт, определенность терминологии, 
единство терминологии.
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КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ 
ПРОЕКТУВАННЯ ЧИ ЕКСПЛУАТАЦІЯ СПОРУД 

БЕЗ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

О.В. Матвійчук 
здобувач кафедри
кримінального права та процесу
ВНЗ «Національна академії управління»

Постановка проблеми. Кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого 
ч.2 ст.253 КК України, не отримали належного розкриття в юридичній літера-
турі на цей час. Ці ознаки мають важливе значення для теорії кримінального 
права та кваліфікації діяння, що нами аналізується.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кваліфікуючим ознакам 
злочину, передбаченого ч.2 ст.253 КК України, на фрагментарному рівні при-
свячували свої роботи такі вчені, як: С.Б. Гавриш, В.К. Матвійчук, О.О. Дудоров, 
В.А. Клименко та ін. Проте до цього часу ці питання не отримали ґрунтовного 
та системного з’ясування. 

Мета статті полягає в дослідженні кваліфікуючих ознак злочину про-
ектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля.

Основні результати дослідження. Склади злочинів розрізняються за 
суспільною небезпекою діянь, що в них фіксуються [1, с. 52 ]. У цьому сенсі, 
відповідно, виділяються склади: 1) основні; 2) додаткові [1, с. 52 ]. У нашому 
випадку основним є склад, за допомогою ознак яких суспільно небезпечне 
діяння проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля – 
відображено в ч.1 ст.253 КК України. Натомість додатковим складом злочину 
є склад передбачений ч.2 ст.253 КК України, за допомогою ознак якого дифе-
ренціюється караність цього суспільно  небезпечного діяння.

Слід звернути увагу на те, що додаткові склади злочинів, у свою чергу, 
неоднорідні (останнє обумовлено спрямованістю диференціації караності сус-
пільно небезпечних діянь) [1, с. 53 ]. Необхідно сприйняти позицію,  яка є в 
юридичній літературі, що серед додаткових – виділяються склади: а) кваліфі-
куючі; б) привелігійовані [1, с. 53 ]. У нашому випадку кваліфікуючим складом 
є той, що характеризує суспільно небезпечне діяння проектування чи експлу-
атація споруд без систем захисту довкілля, що описані в ч. 2 ст. 253 КК 
України.

Така кваліфікація складів злочинів за суспільною небезпечністю фіксо-
ваних у ч.2 ст.253 суспільно небезпечних діянь, які сформульовані таким 
чином: «Ті самі дії, якщо вони спричинили наслідки, передбачені частиною 
першою цієї статті, – « необхідна для відображення функціонального призна-
чення складів злочинів: визначення злочинності або диференціації караності у 
відповідному напрямку  [1, с. 53; 2 ].

Важливо звернути увагу на те, що перелік обтяжуючих обставин міс-
титься в ст.67 Кримінального кодексу України [2]. Вони виходять за межі 
складу злочину, передбаченого ст.253 КК України, і є підставою для суду в 
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призначенні більш суворого покарання в межах санкції статті цього 
Кримінального кодексу. Але буває й так, що певна обтяжуюча обставина зна-
ходить своє закріплення як кваліфікуюча ознака конкретного складу злочину. 
При застосуванні покарання в таких випадках суд не може враховувати її при 
призначенні покарання як таку, що його обтяжує (ст. 67 КК України).  Це 
положення підтверджується абз. 2 п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду 
України № 7 від 24.10.2003 р. (Із змінами і доповненнями, внесеними 
Постановами Пленуму Верховної Суду України № 8 від 10 грудня 2004 р., № 8 
від 12 грудня 2009 р., № 11 від 06.11.2009 р., «Про практику призначення суда-
ми кримінального покарання» [3, с. 68].

Частина 2 ст.253 КК України передбачає відповідальність за кваліфіку-
ючі (обтяжуючі) види діяння, зазначені в указаній диспозиції статті. До них 
належить «Ті самі дії, якщо вони спричинили наслідки, передбачені частиною 
першою цієї статті, -» [ 2 ]. Що стосуються « тих самих дій», то ми їх уже дослі-
дили в статті «Об’єктивна сторона злочину проектування чи експлуатація спо-
руд без систем захисту довкілля в попередній публікації». Наразі в цій роботі 
необхідно проаналізувати такі наслідки дій, передбачених ч.1 ст.253 КК 
України, як: 1) спричинення тяжких технологічних аварій; 2) спричинення 
екологічних катастроф; 3) спричинення загибелі населення; 4) спричинення 
масового захворювання населення; 5) спричинення інших тяжких наслідків. 
Крім того, враховуючи, що злочини, які передбачені ч. 2 ст. 253 КК України, 
належать до так званих злочинів з матеріальним складом, настала необхідність 
також дослідити наявний у цих випадках причинно-наслідковий зв’язок, тобто 
всі означені ознаки, які мають доказуватися досудовим та судовим проваджен-
нями.

У контексті зазначеного визначимось по черзі описаних у законі наслід-
ків. Стосовно такого наслідку, який викликаний тими самими діями як «спри-
чинення тяжких технологічних аварій». Такий наслідок (кваліфікуючу озна-
ку) фахівці в галузі кримінального права тлумачать по-різному: І.В. Самощенко 
стверджує, що під тяжкою технологічною аварією необхідно розуміти небез-
печну подію технологічного характеру, що спричинила загибель людей і при-
зводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, 
порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає тяжку шкоду 
довкіллю [4, с. 254]; М. М. Панько заявляє, що технологічна аварія (катастро-
фа) – подія, внаслідок якої втрачений контроль над промисловим об’єктом, 
спорудою, ядерною установкою і т.п., яка призвела або може призвести  до 
шкідливого впливу на людей і оточуюче середовище, що перевищує допустимі 
межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки [5, с. 538]; 
В.А. Клименко наполягає на тому, що тяжка технологічна аварія – це вибуття 
з ладу, через відсутність обов’язкових інженерних систем захисту довкілля, 
одного з технологічних ланцюгів виробництва, певного агрегату, зупинка всьо-
го виробництва, велике пошкодження ємкості зі шкідливими речовинами 
тощо, що заподіяло або могло заподіяти шкоду навколишньому природному 
середовищу або власності [6, с. 283]; автори «Науково-практичного коментаря 
до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенько М.О., 
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Гончаренка В.І.» посилаючись на Закон України «Про захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» 
від 9 червня 2000 р. № 1809–ІІІ відтворюють його положення заявляючи, що 
аварією є небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель 
людей або створює на об’єкті чи окремій території загрозу життю та здоров’ю 
людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспорт-
них засобів, порушення виробничого, або транспортного процесу чи завдання 
шкоди довкіллю [7, с. 461; 8]; О.О. Дудоров упевнений, що тяжка технологічна 
аварія – це велика за масштабами і тяжка за наслідками подія техногенного 
характеру, що спричинила загибель людей і призводить до руйнування буді-
вель, споруд, обладнання, транспортних засобів, порушення виробничого або 
транспортного процесу чи завдає істотної шкоди довкіллю (це можуть бути, 
наприклад, аварія з викидом сильнодіючих отруйних речовин, радіаційна ава-
рія) [9, с. 673]; В.К. Матвійчук зазначає, що тяжка екологічна аварія – наслідок 
діяння, передбаченого ч.2 ст.253 КК, – це викид з вини людини у навколишнє 
природне середовище певними об’єктами (введеними в експлуатацію без 
обов’язкових інженерних систем захисту навколишнього природного середо-
вища споруд, які мають викликати стан екологічної аварії) шкідливих речовин 
у таких обсягах, при яких виникає загальна небезпека для навколишнього при-
родного середовища, людей і матеріальних утворень [10, с. 182].

Аналіз існуючих точок зору на таку ознаку, як  «тяжка технологічна 
аварія» свідчить, що в них є такі негативні, на наш погляд, положення: 
1) М.М. Панько у своєму визначені ототожнює тяжку техногенну аварію з 
катастрофою, що суперечить науково обґрунтованій думці стосовно цих 
понять у науці; В.А. Клименко  необґрунтовано обмежує вплив аварії на інші 
об’єкти та пов’язує аварію лише з певним технологічним ланцюгом виробни-
цтва, певного агрегата тощо; О.О. Дудоров використовує у своєму визначенні 
положення, які властиві поняттю «катастрофа», а саме, наголошуючи на вели-
кий масштаб події і наслідки; І.В. Самощенко та автори «Науково-практичного 
коментаря до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією 
Потебенька, Гончаренка В.Г.» майже дослівно відтворюють у своєму визнані 
приписи Закону України від 9 червня 2000 р. № 1809–ІІІ , де є намагання дета-
лізації «рукотворних» об’єктів людської діяльності, що обмежує поняття 
«тяжка технологічна аварія». Найбільш сприятливим, на наш погляд, є визна-
чення цього поняття В.К. Матвійчуком, проте й у цьому визначенні є певні 
неточності. Зокрема, професор В.К. Матвійчук використовує сполучення слів 
«тяжка екологічна аварія», а в законі йдеться про тяжку технологічну аварію. 
У той же час, слід зазначити, що в кожному з приведених визначень є позитив-
ні положення, які ми використаємо у своїх визначеннях.

Отже, під тяжкою технологічною аварією слід розуміти наслідок дій, 
передбачених ч.1 ст.253 КК України, що призводить до викиду з вини людини 
(службової або спеціально уповноваженої особи) у навколишнє природне 
середовище певними об’єктами (введеними в експлуатацію без обов’язкових 
інженерних систем захисту навколишнього природного середовища) шкідли-
вих речовин або  сумішей (у зазначених обсягах) у таких обсягах, що спричи-
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нило загибель людей, знищення матеріальних утворень, створених людиною, 
порушення виробничого або транспортного процесу чи завдало істотної шкоди 
навколишньому природному середовищу. 

Щодо такої кваліфікуючої ознаки, як спричинення екологічних ката-
строф у цьому складі злочину, то тут також відсутня однозначність підходів: 
І.В. Самощенко розуміє її як велику за масштабами аварії чи іншу подію, що 
призвела до тяжких наслідків довкіллю [4, с. 459]; О.О. Дудоров  наполягає на 
тому, що екологічна катастрофа – це надзвичайна подія природного характеру, 
яка зумовлює виникнення надзвичайної екологічної ситуації (прикладами 
екологічної катастрофи можуть бути надзвичайно великі за площами поши-
рення, лісові, торф’яні пожежі, катастрофічне затоплення місцевості) [9, 
с. 673]; В.А. Клименко зазначає,  що екологічна катастрофа це подія (як прави-
ло, несподівана), яка сталася у зв’язку з відсутність обов’язкових інженерних 
систем  захисту довкілля і спричинила шкоду навколишньому природному 
середовищу глобального або державного характеру: вихід із користування 
великих земельних ділянок ( наприклад 30-ти кілометрової зони навколо 
Чорнобильської АЕС), знищення фауни і флори у басейні річки чи його зна-
чній частині, загибель або захворювання великої кількості людей тощо [6, 
с.576]; автори «Науково-практичного коментаря до Кримінального кодексу 
України. Під ред. Потебенька М. О., Гончаренка В.І.» стверджують, що ката-
строфа – велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяж-
ких наслідків [7, с. 451]; В.К. Матвійчук під екологічною катастрофою вбачає 
(наслідок діяння, передбаченого  ч. 2 ст. 253 КК) – раптовий викид у навко-
лишнє природне середовище певними об’єктами внаслідок широкомасштабної 
аварії з вини людини (введення в експлуатацію без обов’язкових інженерних 
систем захисту навколишнього природного середовища споруд, які можуть 
викликати стан екологічної катастрофи) великої кількості шкідливих матері-
альних утворень, що призвело до різких або кумулятивних вкрай несприятли-
вих і незворотних перетворень навколишнього природного середовища, погір-
шення екологічної рівноваги, втрати стійкості ландшафтів, у результаті чого 
зазначене середовище переходить в інший екологічний стан з меншим, порів-
няно з вихідним рівне його складності, речовинним, енергетичним, інформа-
ційним і людським потенціалами [10, с. 183].

Слід звернути увагу на те, що автори «Науково-практичного коментаря 
до Кримінального кодексу України. Під ред. Потебенько М. О., Гончаренка 
В.Г. та І.В. Самощенка» необґрунтовано та недостатньо переконливо зводять 
катастрофу до змісту аварії та іншої події, що викликають тяжкі наслідки. 
Натомість О.О. Дудоров відносить екологічну катастрофу лише як до фактора 
або причини природного характеру. Цікавою є позиція В.А. Клименка, який 
схиляється до події, викликаної протиправною поведінкою особи та таку, яка 
має глобальний або державний характер, що викликає схвалення. Проте ми 
схиляємося у своєму дослідженні до визначення екологічної катастрофи, 
запропонованої В.К. Матвійчуком, оскільки воно певною мірою сприймає 
зміст цього поняття, яке є в довідкових джерелах, зокрема, «Советский 
энциклопедический словарь» тлумачить поняття «катастрофа» як велику ава-



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 3/2015

85

рію в процесі господарської діяльності, що спричинила шкоду для людини, 
навколишнього середовища (людські жертви, погіршення здоров’я населення 
або якості природного середовища тощо) в значних розмірах (як правило, до 
катастрофи відносять великі аварії, за яких загинуло не менше 10 людей), 
матеріальна шкода перевищила певну  суму  або відбувся збіг обставин [11, 
с. 307]. Крім того, Новий тлумачний словник української мови, трактує ката-
строфу як раптове лихо, подію з тяжкими трагічними наслідками; знищення, 
загибель, руйнація [12, с. 229]. Ці характеристики мають такі положення, які 
враховані у визначенні поняття «катастрофа»:  1) раптове лихо; 2) подія з тяж-
кими трагічними наслідками; 3) виникає в процесі господарської діяльності; 
4) знищення, загибель, руйнація; 5) велика шкода за масштабами; 6) надзви-
чайна подія; 7) викликає надзвичайну екологічну ситуацію тощо. 

Дії, передбачені ч.1 ст.253, що спричинили загибель населення. Для 
з’ясування цієї ознаки (наслідку вчинення цього злочину) перш за все необхід-
но звернутися до довідникових джерел, а по-друге, – до з’ясування поглядів, 
що існують в юридичній літературі, які спрямовані на характеристику цієї 
ознаки. Так, «Словарь русского языка» С.І. Ожегова тлумачить загибель, як 
знищення, руйнування, смерть від катастрофи, стихійного лиха [12, с. 106]; 
Великий тлумачний словник сучасної української мови пояснює термін «заги-
бель» як втрату життя, смерть, зазвичай передчасну (від нещасного випадку, в 
бою і т. ін.) [11, с. 289].

Маючи термінологічне з’ясування «загибелі», перейдемо до існуючих 
поглядів на задекларовану нами ознаку. Відносно такої кваліфікуючої ознаки 
злочину, передбаченого ч.2 ст.253 КК України, як дії, передбачені ч.1 цієї стат-
ті, що спричинили загибель населення в юридичній літературі існують наступ-
ні судження: одні автори таким розуміють – настання смерті людини (хоча б 
однієї людини) на території України, яка постраждала від небезпечного 
об’єкта [4, с. 459]; другі – чомусь, під загибеллю населення, розуміють смерть 
хоча б одного чоловіка [5, с. 538]; треті – зазначають, що загибель населення – 
це смерть від впливу екологічного небезпечного об’єкта людей, що населяли 
територію, яка постраждала від його впливу [6, с. 576]; четверті – під загибел-
лю населення переносять нас до Коментаря ст.ст. 236, 242, де йдеться  про 
загибель людей (це смерть однієї або декілька осіб) [9, с. 673]. 

Аналіз існуючих поглядів на ознаку загибель населення свідчить, що: 
М.М. Панько (автор першої точки зору) та О.О. Дудоров (автор четвертої 
точки зору) зводять цей наслідок до його трактування як загибелі людей, а не 
населення. Дещо ближче стосовно визначення  поняття «загибелі населення»  
підійшли І.В. Самощенко та В.А. Клименко (автори першого та третього 
судження), проте і їх судження дещо неточні і недостатньо обґрунтовані.

Для належного з’ясування цієї ознаки (наслідку вчинення злочину) та з 
метою надання практичних рекомендацій, необхідних для кваліфікації діяння 
за ознакою «загибель населення» слід звернутися до довідкових джерел. 
Важливо зазначити, що під населенням розуміють ,,…сукупність людей, які 
проживають на Землі, в якій-небудь країні, області і т. ін., людність, люд, 
народ, люди, які проживають в якомусь одному місці» [11, с. 579]. Натомість 
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люди – це суспільні істоти, які є на найвищому ступені розвитку живих орга-
нізмів, мають свідомість тощо [11, с. 499]. Перший з цих термінів (населення) 
має зв’язок з територією, державою, місцем, а другий – лише зі ступенем роз-
витку та  існування живих організмів, істотою (людина). Тому під загибеллю 
населення слід розуміти втрату життя великої кількості людей, які прожива-
ють на якій-небудь території, в якомусь одному місці. 

Стосовно такої кваліфікуючої ознаки, передбаченої ч.2 ст.253 КК 
України, як ті самі дії, що спричинили масове захворювання населення існу-
ють такі погляди: І.В. Самощенко наполягає, що таким є захворювання трьох і 
більше людей, причинно пов’язане з діями, які передбачені ч.1 ст.253 КК 
України [4, с. 459]; М.М. Панько зазначає, що до нього відноситься життя  або 
здоров’я великої кількості людей чи на великій площі та поєднані з нестійкою 
або стійкою втратою працездатності [6, с. 538]; В.А. Клименко зводить цю 
ситуацію до захворювання великої кількості людей, що проживають у межах 
території, яка постраждала від небезпечного впливу шкідливих в екологічному 
розумінні речовин, що вироблялись або використовувались на виробництві 
(спорудах) без обов’язкових інженерних систем захисту довкілля [6, с. 576].

Аналіз існуючих точок зору стосовно ознаки «масове захворювання 
населення»  дає можливість виділити такі позитивні положення: 1) що захво-
рювання причинно пов’язане з діями, які передбачені ч.1 ст.253 КК України; 
2) що захворювання стосуються великої кількості людей, що проживають у 
межах території, яка постраждала від небезпечного впливу шкідливих в еколо-
гічному плані речовин, що вироблялись або використовувались на виробни-
цтві (спорудах) без обов’язкових інженерних систем захисту довкілля. 

Отже, маючи ці позитивні положення, які ми виокремили з визначень та 
з’ясування термінології в довідниках, можна запропонувати визначення масо-
вого захворювання населення. Під масовим захворюванням населення слід 
розуміти –  причинно пов’язане з діями, які передбачені ч.1 ст.253 КК захво-
рювання, яке стосується великої кількості людей, які проживають (мешкають) 
на якій-небудь території, в якому-небудь одному місці, які постраждали від 
небезпечного впливу в екологічному плані шкідливих речовин або їх сумішей, 
що вироблялися, використовувались на виробництві (в спорудах) без 
обов’язкових інженерних систем захисту навколишнього природного середо-
вища.

Кваліфікуюча ознака злочину проектування чи експлуатація споруд без 
систем захисту довкілля – ті самі дії, якщо вони спричинили інші тяжкі 
наслідки. Стосовно цієї ознаки відсутня однозначність в існуючих поглядах, 
що є в юридичних джерелах: І.В. Самощенко схильний під таким розуміти 
заподіяння шкоди довкіллю та людині, що характеризується підвищеною 
небезпекою для всього живого, руйнування чи істотним ушкодження значних 
територій чи об’єктів тощо (установлення інших тяжких наслідків є питання 
окремого факту і залежить від конкретних обставин злочину) [4, с. 459]; 
М.М. Панько стверджує, що інші тяжкі наслідки – це велика екологічна шкода 
або великі майнові збитки, завдані внаслідок вчинення злочину (захворюван-
ня хоча б однієї людини, що потягло за собою наслідки, віднесені до тяжких – 
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ст. 121); захворювання двох і більше людей, що потягли за собою наслідки, які 
відносяться до тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ст.122); підвищення 
рівня захворюваності і т. ін. [5, с. 538]; В.А. Клименко переконаний, що інші 
тяжкі наслідки – поняття оціночне і при його визначені потрібно враховувати 
вартість втраченого чи пошкодженого майна, шкоду, спричинену сільському 
господарству, цінність втраченої фауни у даному регіоні, вплив знищеної 
фауни на стан навколишнього природного середовища, кількість людей, що 
постраждали від впливу екологічно шкідливих речовин тощо [6, с. 576].

Слід погодитися з думкою В.К. Матвійчука, що тлумачення такої озна-
ки, як інші тяжкі наслідки «...стосовно усіх злочинів, що стосуються навко-
лишнього природного середовища, не мають істотних розходжень, але… їх 
роз’яснення необхідно конкретизувати до окремих складів злочину» [10, 
с. 167]. У сенсі зазначеного виділимо позитивні моменти з визначення, які ми 
висвітлили у цій статті. До таких позитивних положень, що стосуються інших 
тяжких наслідків, передбачених ч.2 ст.253 КК України, слід віднести: 1) запо-
діяння шкоди довкіллю та людині, що характеризується підвищеною небезпе-
кою для всього живого, руйнуванням чи істотним ушкодженням значних 
територій чи об’єктів; 2) це велика екологічна шкода або великі майнові збит-
ки; 3) захворювання хоча б однієї людини, що потягли за собою наслідки, від-
несені до тяжких (ст.121); 4) захворювання двох і більше людей, що потягли 
наслідки, які відносяться до тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ст.122); 
5) підвищування рівня захворюваності; 6) вартість втраченого чи пошкодже-
ного майна; 7) шкода, спричинена сільському господарству; 8) цінність втраче-
ної фауни у даному регіоні; 9) вплив знищеної фауни на стан навколишнього 
природного середовища; 10) кількість людей, що постраждали від впливу 
екологічно шкідливих речовин.

Проте, на наш погляд, до цих позитивних моментів слід підійти з враху-
ванням таких наслідків, як: тяжка технологічна аварія; екологічна катастрофа; 
загибель населення; масове захворювання населення. Виходячи з такого пошу-
ку до тяжкої технологічної аварії відносять такі наслідки і події: 1) загибель 
великої кількості людей; 2) знищення матеріальних утворень, створених 
людиною; 3) порушення виробничого або транспортного процесу; 4) істотна 
шкода навколишньому природному середовищу; 5) це викид у навколишнє 
природне середовище у значних обсягах шкідливих речовин або сумішей. 
Натомість до екологічної катастрофи відносять такі наслідки і події: 1) це рап-
товий викид у навколишнє природне середовище внаслідок широкомасштаб-
ної аварії великої кількості шкідливих матеріальних утворень; 2) що призвело 
до різких або кумулятивних вкрай несприятливих і незворотних перетворень 
навколишнього природного середовища, погіршення екологічної рівновагі; 
3) втрати стійкості ландшафтів; 4) в результаті чого навколишнє середовище 
переходить в інший екологічний стан з меншим, порівняно з вихідним рівнем 
його складності, речовинним, енергетичним, інформаційним і людським 
потенціалами; 5) загибель великої кількості людей або захворювання великої 
кількості людей. Стосовно загибелі населення, то тут є такі показники, як 
втрата життя великої кількості людей, які проживають на якійсь території, в 
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якомусь одному місці. Щодо масового захворювання населення характерні 
такі показники, як захворювання великої кількості людей, які проживають на 
певній території, в якому-небудь одному місці.

Отже, наше завдання тепер виключити складові попередніх кваліфікую-
чих ознак, з використанням позитивних моментів, що стосуються інших тяж-
ких наслідків, сформулювати складові останніх та запропонувати визначення 
останньої кваліфікуючої ознаки злочину, передбаченого ст. 253 КК України.

До родового поняття інші тяжкі наслідки, на наш погляд, який ґрунту-
ється на дослідженні слід віднести: 1) загибель хоча б однієї людини або 
людей, але не прив’язана до певної території, однієї місцевості; 2) тяжка форма 
захворювання хоча б однієї людини; 3) нетяжка форма захворювання людини 
або людей без прив’язки до місцевості; 4) знищення незначної кількості мате-
ріальних утворень; 5) скорочення тривалості життя людей; 6) зменшення 
репродуктивності людей; 7) порушення статевих функцій у людей; 8) поши-
рення хвороб; 9) поява виродження або видимих відхилень у розвитку дітей; 
10) істотне пригнічення імунної системи; 11) прояв шкідливих спадкових змін 
у людей; 12) спричинення тілесних ушкоджень різної тяжкості; 13) неможли-
вість проживання людей у певному місці або на певній території і в зв’язку з 
цим вимушене переселення; 14) екологічний і економічний збиток; 15) підви-
щення рівня захворюваності людей; 16) загибель об’єктів рослинного або тва-
ринного світу; 17) погіршення якості навколишнього природного середовища 
або стану його об’єктів, усунення яких потребує тривалого часу і великих 
фінансових і матеріальних затрат; 18) деградація земель та інші негативні 
зміни навколишнього природного середовища, що перешкоджає їх збережен-
ню і правомірному використанню.

Слід звернути увагу на те, що практика може давати додатково перелік 
інших тяжких наслідків.

Висновок. На підставі викладеного вище можна запропонувати визна-
чення таких наслідків, як спричинення інших тяжких наслідків (ч.2 ст.253 
КК). Під іншими тяжкими наслідками слід розуміти  наслідки, що настали 
внаслідок введення (прийом) в експлуатацію споруд без обов’язкових інже-
нерних систем захисту довкілля (за виключенням тяжкої технологічної аварії, 
екологічної катастрофи, загибелі або масового захворювання населення), 
тобто які виникли від конкретного, встановленого порушення правил охорони 
навколишнього природного середовища, а не стали результатом інших обста-
вин (зокрема, загибель об’єктів рослинного або тваринного світу, погіршення 
якості навколишнього природного середовища, або стану його об’єктів тощо).
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Матвійчук О.В. Кваліфікуючі ознаки злочину проектування чи експлуата-
ція споруд без систем захисту довкілля

У статті досліджуються кваліфікуючі ознаки злочину проектування чи екс-
плуатація споруд без систем захисту довкілля. Автор розглядає загальнотеоретичні 
питання, що стосуються кваліфікуючих ознак злочину, дає класифікацію складів зло-
чинів за суспільною небезпечністю. Досліджуються спірні точки зору щодо кваліфіку-
ючих ознак злочину, передбаченого ч.2 ст. 253 КК України, пропонуються визначення 
цих ознак.

Ключові слова: тяжка технологічна аварія, екологічна катастрофа, загибель 
населення, масове захворювання населення, кваліфікуючі ознаки злочину.

Матвейчук А.В. Квалифицирующие признаки преступления проектирова-
ния или эксплуатация сооружений без систем защиты окружающей среды

В статье исследуются квалифицирующие признаки преступления проектиро-
вания или эксплуатация сооружений без систем защиты окружающей среды. Автор 
рассматривает общетеоретические вопросы, касающиеся квалифицирующих призна-
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ков преступления, даёт классификацию составов преступлений по общественной 
опасности. Исследуются спорные точки зрения в отношении  квалифицирующих при-
знаков преступления, предусмотренного ч.2 ст. 253 УК Украины, предлагаются 
определения этих признаков.

Ключевые слова: тяжелая технологическая авария, экологическая ката-
строфа, гибель населения, массовое заболевание населения, квалифицирующие при-
знаки преступления.

Matviichuk O.V. The qualifying signs of a crime of design or facilities operation 
without systems of environment protection

This article investigates the qualification characteristics of crime «designing or 
exploiting buildings without environment safeguard systems». At first, the author examines 
the general theoretical question about the qualification characteristics of crime and gives 
classification of corpus delicti by society danger.

This work investigates arguable opinions about qualification characteristics of crime 
that is provided in part 2 clause 253 Criminal Code of Ukraine, and proposes determination 
in these characteristics.

Keywords: the severe technological accident, environmental disaster, death of the 
population, mass disease of the population, the qualifying crime signs.

Стаття надійшла до редакції 27.11.2014.
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ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОМІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ 

ПО НАДАННЮ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

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

Постановка проблеми. Питання, що стосуються здійснення  правомір-
ної діяльності захисника чи представника особи мають важливе значення для 
з’ясування об’єктивної сторони  злочину, передбаченого ст. 397 КК України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою здійснення пра-
вомірної діяльності захисника чи представника особи певною мірою на фраг-
ментарному рівні займалися В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, М.І. Мельник, 
М.І. Хавронюк та ін. Проте ці питання до цього часу не знайшли свого належ-
ного розв’язання. 

Мета статті полягає у з’ясуванні проблеми здійснення правомірної 
діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги.  

Основні результати дослідження. Стаття 59 Конституції України про-
голосила право кожного на правову допомогу і встановила, що для забезпечен-
ня права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирі-
шенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура [1]. 
Проте, як це слідує із змісту ч.1 ст.397 КК України така дія захисника чи пред-
ставника особи по наданню правової допомоги має бути правомірною [2]. 
Можливість забезпечення правової допомоги передбачена законодавством на 
всіх стадіях кримінального, цивільного, господарського та адміністративного 
процесів [3, с. 766].

Слід погодитися з думкою, що є в юридичній літературі з цієї проблеми, 
що будь-які законні заходи захисника чи представника, спрямовані на захист 
прав і законних інтересів осіб, від імені або за дорученням яких вони діють у 
кримінальному, цивільному, господарському чи адміністративному процесі 
мають бути віднесені до діяльності по наданню правової допомоги [3, с. 766].

Важливо акцентувати увагу на тому, що кримінальну відповідальність 
тягне вчинення перешкод тільки правомірній діяльності вказаних осіб, тобто 
такій, яка здійснюється у встановленому законом порядку і не забороненими 
законом засобами [3, с. 766-767]. В.В. Сміх зазначає, що у ч.1 ст.397 КК України 
передбачено кримінально-правовий захист тільки правомірної діяльності 
захисника та представника особи з надання правової допомоги, предметом 
якої є надання правової допомоги за допомогою таких форм і методів, які не 
суперечать відповідним нормативним актам (законодавець вимагає, щоб ця 
діяльність була правомірною, тобто такою, яка здійснюється у передбаченому 
законом порядку і не забороненими законом засобами) [4, с. 77]. В.І. Тютюгін, 
В.І. Борисов, Ю.В. Гродецький, В.А. Козак, Р.С. Орловський, О.Е. Радутний, 
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Є.В. Шевченко стверджують, що правомірна діяльність з надання правової 
допомоги — це будь-які законні юридичні заходи захисника чи представника 
щодо захисту прав та інтересів осіб, від імені або за дорученням яких вони 
діють у кримінальному, адміністративному, цивільному або господарському 
процесах [5, с. 40]. М.І. Мельник, М.І. Хавронюк наполягають на тому, що пра-
вомірною є така діяльність захисника чи представника особи в процесі досудо-
вого розслідування справи чи її судового розгляду, чи представництва її інтер-
есів у суді, яка здійснюється у передбаченому законом порядку і не забороне-
ними законом способами [6, с. 1142-1143].

Аналіз запропонованих визначень дозволяє виокремити позитивні 
положення стосовно правомірної діяльності захисника чи представника особи 
по наданню правової допомоги. Такими позитивними положеннями стосовно 
правомірної діяльності зазначених осіб, на наш погляд, є: 1) що вона є такою, 
яка здійснюється у встановленому законом порядку і не забороненими зако-
ном засобами (Ю.В. Александров); 2) що предметом такої правової допомоги 
є її надання за допомогою таких форм і методів, які не суперечать відповідним 
нормативним актам (В.В. Сміх); 3) це будь-які законні юридичні заходи захис-
ника чи представника особи щодо захисту прав та інтересів осіб, від імені або 
за дорученням яких вони діють у кримінальному, адміністративному, цивіль-
ному або господарському процесах (В.І. Тютюгін, В.І. Борисов, Ю.В. Гро-
децький, В.А. Козак, Р.С. Орловський, О.Е. Радутний, Є.В. Шевченко); 4) це 
діяльність захисника чи представника особи в процесі досудового розсліду-
вання справи чи її судового розгляду, чи представництва її інтересів у суді, яка 
здійснюється у передбаченому законом порядку і не забороненими законом 
способами (М.І. Мельник, М.І. Хавронюк).

Спільним для цих визначень є наступне: 1) що така діяльність здійсню-
ється у встановленому (передбаченому) законом порядку і не забороненими 
законом засобами (способами); 2) з використанням більш широкої сфери, а 
саме — це будь-які законні юридичні заходи захисника чи представника особи 
щодо захисту прав та інтересів осіб від імені або за дорученням яких вони 
діють у кримінальному, адміністративному, цивільному або господарському 
процесах.

З метою подальшого більш поглибленого розуміння правомірної діяль-
ності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги зверне-
мося до довідкових джерел. Так, Б.Л. Назаров під терміном «правомірність» 
розуміє «…відповідність явищ соціального життя (діяльності або результатів 
діяльності суб’єктів права) вимогам і дозволам, що містяться в нормах права 
державної волі. Втілюються не тільки безпосередньо у поведінці суб’єктів 
права, але і в таких юридичних документах, як нормативні акти, акти застосу-
вання права (наприклад, судове рішення або вирок). П. виключає яке б то не 
було відхилення від приписів права, антипод її — протиправність.

П. як головна юридична властивість… суспільних відносин передбачає 
високий рівень правосвідомості суб’єктів права, а також їх загальної і особливо 
правової культури. П. у всіх сферах правової діяльності — правотворчій і пра-
вореалізуючій — відтворює собою реальність принципу законності, юрид. 
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гарантій прав людини і міцності правопорядку в цілому. П. у поведінці (або в 
результатах поведінки) суб’єкта права є вираженням єдності зовнішньої 
(об’єктивної) сторони його діяльності і внутр., духовної (суб’єктивної) сторо-
ни, що характеризує психічний стан особи, його відношення до своєї поведін-
ки, оцінку своєї діяльності. П. у поведінці суб’єктів права у механізмі право-
вого регулювання виступає як їх позитивна реакція і усвідомлене відношення 
до вимог і дозволів держ. волі, як правило, дякуючи високій індивідуальній, в 
т.ч. юридичній, позитивній, відповідальності…» [7, с. 277]. О.В. Батанов, 
О.Д. Тихомиров термін «правомірна поведінка» визначають як «…поведінка, 
яка відповідає приписам правових норм. Є видом соціальної поведінки і визна-
чальною умовою забезпечення законності та правопорядку, прав і свобод гр-н, 
побудови прав. д-ви. До соціальної сторони П.п. належать такі її якості, як 
позитивність, свідомість, добровільність, здатність задовольняти сусп. та осо-
бисті інтереси, соціальна значущість, зовн. вияв у вигляді дій чи бездіяльності, 
схвалення або допустимість з огляду на сусп. інтереси тощо. Необхід. власти-
вістю П.п. є її вияв, підконтрольність свідомості й волі. Комплекс цих власти-
востей окреслює межі того масиву факт., соціальних поведінкових актів, які 
потребують прав. опосередкування, здатні сприймати регулюючий вплив прав. 
засобів і регулюються правом. Антиподом П.п. є протиправна поведінка» [8, 
с. 46]. «Словарь русского языка С.И. Ожегова» трактує термін «правомерный» 
як «…Внутренне оправдываемый, закономерный, основанный на праве П. 
поступок» [9, с. 468].

Із запропонованих тлумачень термінів «правомірність» та «правомірна 
поведінка» слід виокремити важливі для нашого визначення положення. 
Серед таких можуть бути наступні: 1) відповідність діяльності або результатів 
діяльності суб’єктів права вимогам і дозволам, що містяться у нормах права; 
2) заснований на праві правомірний поступок; 3) визначальна умова забезпе-
чення законності та правопорядку, прав і свобод громадян, побудови правової 
держави. 

Отже, на підставі викладеного вище під здійсненням правомірної діяль-
ності захисника чи представника особи з надання правової допомоги слід 
розуміти будь-які законні юридичні заходи захисника чи представника особи 
щодо захисту прав та інтересів осіб від імені або за дорученням яких вони 
діють у кримінальному, адміністративному, цивільному, господарському про-
цесах, які здійснюються у передбаченому законом порядку і не забороненими 
законом засобами і способами.

Враховуючи те, що ст.397 КК України передбачає захист правомірної 
діяльності захисника чи представника особи з надання правової допомоги та 
те, що адвокатська діяльність — це незалежна професійна діяльність адвока-
та щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової 
допомоги клієнту, то така діяльність не повинна суперечити чинному зако-
нодавству [10]. Так, адвокату забороняється: 1) використовувати свої права 
всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта; 2) без згоди клієн-
та розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, викорис-
товувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб; 3) займати у справі 
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позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у 
самообмові клієнта; 4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім 
випадків, установлених законом [10]. Крім того, згідно ст. 20 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» «під час здійснення адвокат-
ської діяльності адвокат має право вчиняти будь які дії, незаборонені зако-
ном, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допо-
моги, необхідні для належного виконання договору про надання правової 
допомоги» [10]. Крім того, під час здійснення адвокатської діяльності адво-
кат зобов’язаний дотримуватися присяги адвоката України та адвокатської 
етики [10]. 

Беручи за основу, що адвокатська діяльність — це незалежна професійна 
діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання 
інших видів правової допомоги клієнту [10], то він має право займатися таки-
ми видами адвокатської діяльності, як: 1) надання правової інформації, кон-
сультацій і роз’яснення з правових питань, правовий супровід діяльності 
юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, держави; 2) складання заяв, скарг, процесуальних та інших доку-
ментів правового характеру; 3) захисту прав, свобод і законних інтересів підо-
зрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, 
стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 
виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримі-
нальному провадженні, особи стосовно якої розглядається питання про видачу 
іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміні-
стративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне 
порушення; 4) надання правової допомоги свідку у кримінальному прова-
дженні; 5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про 
адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні; 6) представ-
ництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивіль-
ного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а 
також інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами; 
7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних міжнародних 
судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, 
статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних 
організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України; 8) надання правової допомоги під час виконан-
ня та відбування кримінальних покарань (крім того, адвокат може здійснюва-
ти інші види адвокатської діяльності не заборонені законом) [10]. 

Проте, виходячи з положень ст.45 КПК України слід знати, що захисни-
ком не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру 
адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України 
містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокат-
ською діяльністю [11]. Отже, діяльність такого захисника буде неправомірною 
у кримінальному та адміністративному процесах.
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Згідно зі ст. 47 КПК України захисник зобов’язаний використовувати 
засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з 
метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвину-
ваченого та з’ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, 
пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, 
обвинуваченого [11].

Законний представник підозрюваного, обвинуваченого (як законні 
представники підозрюваного, обвинуваченого можуть бути залучені батьки, 
усиновлювачі, а в разі їх відсутності — опікуни, піклувальники особи, інші 
повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також представники органів опіки і 
піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває 
неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний) [11]. Такий законний 
представник користується процесуальними правами особи, інтереси якої 
представляє, крім тих, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюва-
ним, обвинуваченим і не може бути доручена представнику [11]. Виходячи з 
цього, його правомірна діяльність не може охоплювати меж процесуальних 
прав, які можуть здійснюватися лише обвинуваченим чи підозрюваним.

Виходячи з приписів ст.58 КПК України потерпілого у кримінальному 
провадженні може представляти особа, яка має право бути захисником (пред-
ставником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, інша 
особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юри-
дичної особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником у 
кримінальному провадженні) [11]. Слід звернути увагу на те, що представник 
потерпілого користується процесуальними правами потерпілого, інтереси 
якого він представляє крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється 
безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику [11]. Важливо 
звернути увагу на те, що якщо потерпілим є неповнолітня особа або особа, 
визнана в установленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздат-
ною, до участі в процесуальній дії разом з нею залучається і законний пред-
ставник (питання участі законного представника потерпілого у кримінально-
му провадженні регулюється згідно з положенням ст.44 цього Кодексу) [11]. 
Такий представник користується правами потерпілого. 

Згідно ст.63 КПК України представником цивільного позивача і цивіль-
ного відповідача у кримінальному процесі може бути: особа, яка у криміналь-
ному провадженні має право бути захисником; керівник чи інша особа, упо-
вноважена законом або установчими документами, працівник юридичної 
особи за довіреністю у випадку, якщо цивільним позивачем, цивільним відпо-
відачем є юридична особа (такий представник користується процесуальними 
правами цивільного позивача, цивільного відповідача, інтереси якого він пред-
ставляє) [11]. Для цивільного позивача — ці права, передбачені ч.3 ст.61 КПК 
України, а для цивільного відповідача — ч.3 ст.62 КПК України.

На наш погляд, важливо, при вирішенні питання стосовно надання 
захисником чи представником особи у кримінальному процесі з надання пра-
вової допомоги, з’ясувати чи був забезпечений процесуальний порядок допус-
ку до цих обов’язків захисника чи представника особи у цьому процесі, а також 
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чи були належним чином оформлені при цьому їх повноваження стосовно 
захисту чи представництва з надання правової допомоги.

Згідно ст.40 ЦПК України у суді може бути адвокат або інша особа, яка 
досягла вісімнадцять років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно 
посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді, за винятком 
осіб, визначених ст.41 ЦПК (крім того одна й та особа не може бути одночасно 
представником іншої сторони, третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги 
щодо предмета спору або беруть участь у справі на другій стороні) [12]. У від-
повідності зі ст.44 ЦПК України представник, який має повноваження на 
ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі 
процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа [12]. Обмеження повнова-
жень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застере-
жені у виданій йому довіреності [12]. 

У відповідності зі ст.28 Господарського процесуального кодексу України 
«справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у 
межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, 
через свого представника…

Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повно-
важення яких підтверджуються довіреністю від імені представництва, органі-
зації …» [13].

Громадяни можуть вести свої справи особисто або через представників, 
повноваження яких підтверджуються належно оформленою довіреністю.

Висновок. На підставі проведеного дослідження можна дійти до наступ-
ного, що під здійсненням правомірної діяльності захисника чи представника 
особи по наданню правової допомоги слід розуміти будь-які законні юридичні 
заходи захисника чи представника особи, оформлені в установленому законом 
порядку і належно посвідчені, щодо захисту або представництва стосовно прав 
та інтересів фізичних і юридичних осіб від імені або за дорученням яких вони 
діють у судах під час здійснення цивільного, господарського, кримінального, 
адміністративного та конституційного судочинства, а також інших державних 
органах, органах місцевого самоврядування, перед фізичними та юридичними 
особами, які здійснюються у передбаченому чинним законодавством порядку 
і не забороненими законом засобами і способами. 
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Мороз А.О. Здійснення правомірної діяльності захисника чи представника 
особи по наданню правової допомоги

У статті проаналізовані існуючі точки зору стосовно правомірної діяльності 
захисника чи представника особи по наданню правової допомоги. З’ясовуються тер-
міни «правомірна допомога», «правомірність». Визнаються права адвоката, захисни-
ка, представника та їх повноваження з надання правової допомоги. Пропонується 
авторське визначення здійснення правомірної діяльності захисника чи представника 
особи по наданню правової допомоги.

Ключові слова: правомірність, правомірна діяльність, правова допомога, 
представництво, представник особи, захисник, адвокатська діяльність. 

Мороз А.А. Осуществление правомерной деятельности защитника или 
представителя лица по оказанию правовой помощи

В статье анализируются существующие точки зрения на правомерную дея-
тельность защитника или представителя лица по оказанию правовой помощи. 
Выясняются термины «правомерная помощь», «правомерность». Признаются права 
адвоката, защитника, представителя и их полномочия по оказанию правовой помо-
щи. Предлагается авторское определение осуществления правомерной деятельности 
защитника или представителя лица по оказанию правовой помощи.

Ключевые слова: правомерность, правомерная деятельность, правовая помощь, 
представительство, представитель лица, защитник, адвокатская деятельность.
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Moroz A. Legitimate activity of the advocate or person’s representative in 
legal assistance

Different points of view as for legitimate activity of the advocate or person’s 
representative in legal assistance are analyzed in the article. The meanings of the following 
terms as “legal assistance”, “legitimateness” are found out. The rights of the advocate or 
person’s representative with their legal assistance powers are recognized.

Key words: legitimateness, legitimate activity, legal assistance, representativeness, 
person’s representative, advocate, advocacy. 
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ПРОПАГАНДА – КОМПОНЕНТ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: 
ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ ЗАСОБАМИ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

А.М. Притула
кандидат юридичних наук, 
головний науковий співробітник 
Південного регіонального центру 
Національної академії правових наук України

Постановка проблеми. В умовах антитерористичної операції на Сході 
України, ведення гібридної війни проти України, обов’язковим компонентом 
якої є інформаційна війна (використання і управління інформацією з метою 
набуття конкурентоздатної переваги над супротивником чи іншої мети, задля 
досягнення якої вона розповсюджується), провідне місце посідає пропаганда.

Інформаційна війна може включати в себе збір тактичної інформації; 
забезпечення безпеки власних інформаційних ресурсів; підрив якості інфор-
мації супротивника і попередження можливості збору інформації супротивни-
ком; поширення пропаганди або дезінформації з метою деморалізації війська 
та населення ворога, маніпулювання свідомістю останніх.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам кримінальної 
відповідальності за злочини проти основ національної безпеки останнім часом 
приділяли увагу: О. Бантишев, О. Гончаренко, В. Горбулін, В. Картавцев, 
В. Ковальський, Е. Лісицин, Л. Мошняга, Є. Скулиш, В. Тацій, О. Шамара та 
інші. У 2014 році у Луганську вийшла друком монографія «Кримінальна від-
повідальність за злочини проти основ національної безпеки України (пробле-
ми кваліфікації)» [5], проте в ній повною мірою не досліджуються ш ляхи 
розв’язання нововиявлених викликів національній безпеці держави.

Мета. Розглянути можливість запровадження кримінальної відпові-
дальності за пропаганду та поширення відомостей, які загрожують основам 
національної безпеки України.

Основні результати дослідження. Стаття 34 Конституції України наго-
лошує, що кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань. Кож ен має право вільно збирати, збе-
рігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в 
інший спосіб – на свій вибір.

Здій  снення цих прав може бути обмежене законом в інтересах націо-
нальної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для 
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неу-
передженості правосуддя [2].

У такий спосіб Українська держава протидіє пропаганді та поширенню 
відомостей, що загрожують її національним інтересам державі.

© А.М. Притула, 2015
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Під пропагандою (лат. propaganda дослівно – «яка підлягає поширенню 
(віра)», від лат. propago – «поширюю») розуміється форма комунікації, яка 
спрямована на поширення фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для 
впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи чи громадської 
позиції. Велика радянська енциклопедія визначає пропаганду як поширення 
політичних, філософських, наукових, художніх та інших поглядів і ідей з 
метою їхнього впровадження в суспільну свідомість і активізації масової прак-
тичної діяльності. Основні елементи процесу пропаганди: її суб’єкт (соціальна 
група, інтереси якої виражає пропаганда), зміст, форми і методи, засоби чи 
канали пропаганди (радіо, телебачення, друковані, система лекційної пропа-
ганди і т.д.), об’єкт (аудиторія чи соціальні спільноти, яким адресована про-
паганда). Вирішальним для розуміння процесу пропаганди є соціальні інтере-
си її суб’єкта, їхнє співвідношення з інтересами суспільства в цілому та окре-
мих груп, до яких вона звернена. Це визначає її зміст і впливає на вибір форм, 
методів і засобів пропаганди [8].

Пропаганда – більш-менш систематичні зусилля маніпулювати переко-
наннями, відносинами чи діями інших людей за допомогою символів (слів, 
жестів, плакатів, монументів, музики, одягу, відмітних знаків, стилів зачісок, 
малюнків на монетах і поштових марках тощо). Умисність і відносно сильний 
упор на маніпуляцію відрізняють пропаганду від звичайного спілкування чи 
вільного і легкого обміну ідеями. У пропагандиста є конкретна мета чи набір 
цілей. Щоб досягти їх, пропагандист навмисно відбирає факти, аргументи і 
символи і представляє їх так, щоб досягти найбільшого ефекту. Щоб максимі-
зувати ефект, він може упускати істотні факти чи спотворювати їх, і може 
намагатися відвернути увагу аудиторії від інших джерел інформації [9].

Відразу ж слід зауважити, що у цій статті не розглядається позитивний 
аспект пропаганди (пропаганда загальнолюдських цінностей, здорового спосо-
бу життя тощо), а аналізу піддається лише негативний аспект пропаганди, 
який має місце у засобах масової інформації на території України, що в певній 
мірі негативно маніпулює свідомістю громадян.

Законом України «Про основи національної безпеки України» [4] 
визначено, що національна безпека – захищеність життєво важливих інтересів 
людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий 
розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація 
реальних і потенційних загроз національним інтересам. На сучасному  етапі  
основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці 
України, стабільності в суспільстві є сепаратизм і поширення тероризму.

Основою сепаратизму є прагнення населення тієї чи іншої території, тих 
чи інших окремих етнічних спільнот, які не мають за загальним визнанням 
права на самовизначення, до відокремлення від держави, сам процес відділен-
ня або відокремлення зі ставкою на повне автономне існування або приєднан-
ня до іншої держави [5]. 

В Україні триває гібридна війна (війна із поєднанням принципово різ-
них типів і способів ведення війни, які скоординовано застосовуються задля 
досягнення спільних цілей) типовим компонентом для якої є загрожуюча дер-
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жаві ворожа пропаганда, яка має на меті підірвати довіру до влади, збройних 
сил, зміну території, існуючих кордонів, легалізацію бандитських та терорис-
тичних угруповань, розв’язання нових конфліктів у державі тощо.

Пропаганда не охоплюється об’єктивною стороною злочину, передбаче-
ного ст.109 КК України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної влади» [3]. У пропаганді 
відсутні: дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституцій-
ного ладу або захоплення державної влади; змова про вчинення таких дій; 
публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади; розповсюдження матеріалів із закликами до 
таких дій. 

Сьогодні в Україні відсутня кримінальна відповідальність за пропаган-
ду в тому визначені, у якому вона сьогодні здійснюється. За пропаганду, на 
нашу думку, можливо притягнути лише на підставі ст.161 КК України, у 
випадку, якщо пропаганда, як різновид умисних дій, матиме своєю спрямова-
ністю розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненави-
сті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів грома-
дян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Проте, об’єктом цього злочину є порушення рівноправності громадян, а 
не державна (національна) безпека. Адже мета ворожої пропаганди – насиль-
ницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної 
влади, тобто вона безпосередньо впливає на національну безпеку. Пропаганда 
має на меті впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи 
(згуртуванню у боротьбі з зовнішнім та внутрішнім ворогом, довіра до законно 
обраної влади, добровільна участь у частковій мобілізації, допомога поране-
ним, вимушеним переселенцям тощо) чи громадської позиції під час проведен-
ня Антитерористичної операції, тощо.

Родовим об’єктом злочинів проти основ національної безпеки – суспіль-
ні відносини, які забезпечують державну безпеку, конституційний лад, сувере-
нітет, територіальну цілісність і недоторканність, обороноздатність, тобто 
основи національної безпеки. Тобто відносини, що забезпечують саме існуван-
ня України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової 
держави [7, с. 7].

Ідея запровадження кримінальної відповідальності за пропаганду, що 
загрожує державі, не є новою для кримінального права.

У першому радянському КК 1922 р. містилась ст.69 «Антирадянська 
агітація та пропаганда», КК РРФСР 1960 р. містила ст.70 «Антирадянська 
агітація та пропаганда». Аналогічні статті були майже в усіх кодексах радян-
ських республік.

В Європі, Кримінальний кодекс Швейцарії від 21 грудня 1937 р. у стат-
ті 275bis передбачив кримінальну відповідальність: «Стаття 275bis. 
«Загрожуюча державі пропаганда». Хто проводить пропаганду іноземної дер-
жави, яка спрямована на насильницьке повалення конституційного ладу 
Конфедерації або кантону карається тюремним ув’язненням або штрафом» [6].



ЮРИДИЧНА НАУКА № 3/2015

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО102

В цілому, криміналізація посягань за пропаганду, що загрожує державі 
відповідає принципам криміналізації суспільно-небезпечних діянь, розробле-
ним теорією кримінального права, а саме соціальних і соціально-психологіч-
них принципів криміналізації, принципів, які визначають вимоги внутрішньої 
логічної несуперечливості системи норм кримінального права, несуперечли-
вості між нормами конституційного, кримінального, а також інших галузей 
права.

Потрібно окремо підкреслити, що наявна пропозиція про доповнення 
КК України статтею про кримінальну відповідальність за пропаганду, що 
загрожує державі не суперечить Конвенції  про захист прав людини і осново-
положних свобод від 04 листопада 1950 р., ст.10 «Свобода вираження погля-
дів» якою проголошено, що: «Кожен має право на свободу вираження погля-
дів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і 
передавати інформацію й ідеї без втручання органів державної влади і неза-
лежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензуван-
ня діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств. 
Здійснення цих своб од, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідаль-
ністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкці-
ям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в 
інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської 
безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи 
моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошен-
ню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторон-
ності суду» [1].

Висновок. Враховуючи вищевикладене, пропонуємо доповнити Розділ 
І Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини проти основ 
національної безпеки» статтею наступного змісту, виклавши її, наприклад, у 
такому вигляді:

«Стаття 1091. Поширення інформації чи відомостей, що становлять 
загрозу національним інтересам України

Пропаганда іноземної держави, яка направлена на насильницьку зміну 
чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також 
поширення інформації чи відомостей, що становлять загрозу національним 
інтересам України, 

карається…». 
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Притула А.М. Пропаганда – компонент гібридної війни: шляхи протидії 
засобами кримінального права

У складних умовах розвитку Української держави, маніпулювання свідомістю 
людей, шляхом здійснення зовнішніми силами постійної пропаганди, що загрожує дер-
жаві, постає питання запровадження боротьби з цим явищем, з метою забезпечення 
національної безпеки України засобами кримінального права. У статті автором кон-
статується відсутність відповідної норми у Кримінальному кодексі України, аналізу-
ється доцільність криміналізації суспільних відносин, на які посягає пропаганда, що 
загрожує державі. Розглядається можливість запровадження в Україні кримінальної 
відповідальності за пропаганду, яка загрожує державі та подається проект змін до 
кримінального законодавства України. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, пропаганда, гібридна війна, 
інформаційна війна.

Притула А.М. Пропаганда – компонент гибридной войны: пути противодей-
ствия средствами уголовного права

В сложных условиях развития Украинского государства, манипулирование 
сознанием людей путем создания внешними силами постоянной пропаганды, угрожа-
ющей государству, возникает вопрос противодействия этому явлению, с целью обес-
печения национальной безопасности средствами уголовного права. В статье автором 
констатируется отсутствие соответствующей нормы в Уголовном кодексе Украины, 
анализируется целесообразность криминализации общественных отношений, на 
которые посягает угрожающая государству пропаганда. Рассматривается возмож-
ность установления в Украине уголовной ответственности за угрожающую государ-
ству пропаганду и предлагается проект изменений в уголовное законодательство 
Украины. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, пропаганда, гибридная война, 
информационная война.

Prytula A.М. Propaganda as a component of hybrid warfare: ways of 
counteraction by the means of criminal law

In difficult development conditions of Ukraine and manipulation of people’s 
consciousness by the constant external propaganda which threatened the state, the question 
of combating this phenomenon in order to ensure national security of Ukraine by means of 
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criminal law arises. In the article the author emphasizes a lack of appropriate provisions in 
the Criminal Code of Ukraine, analyzes a feasibility of criminalization of social relations, 
infringed by the propaganda. The possibility of criminalization of propaganda, which 
threatened the state, and draft amendments to the criminal legislation of Ukraine are 
proposed.

Key words: criminal liability, propaganda, hybrid war, information warfare

Стаття надійшла до редакції 10.12.2014.
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ 
ЗАБОРОНИ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ СТ. 162 КК УКРАЇНИ

 П.І. Салій
старший викладач
кафедри кримінального права та процесу
ВНЗ «Національна академія управління»

Постановка проблеми. Суттєве значення на теоретичному, законодав-
чому і практичному значенні має з’ясування питання соціально-правової обу-
мовленості злочину, передбаченого ст. 162 КК України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням цієї пробле-
ми в різних її аспектах і в різний час займалось багато науковців, зокрема: 
П.П. Андрушко, В.І. Борисов. С.Я. Лихова, В.П. Тихий, Н.Ю. Турищева, 
В.І. Тюгін. Проте, на нашу думку, проблема потребує свого подальшого дослі-
дження.

Мета статті полягає в з’ясуванні чинників соціально-правової обумов-
леності злочину, передбаченого ст.162 КК України.

Основні результати дослідження. Кримінально-правова охорона недо-
торканності житла та іншого володіння особи передбачає низку соціальних 
заходів, де провідне місце займають правові заходи. Серед них суттєвим чин-
ником реалізації певної кримінально-правової норми є її соціально-правова 
обумовленість. Багато вчених переконливо показали важливість дослідження 
і теоретичної розробки питань загальних і соціальних положень обумовленос-
ті кримінальної відповідальності за вчинювані злочини, передбачені 
КК України і, зокрема, за злочин, передбачений ст.162. В теоретичному аспек-
ті багатьма дослідниками ця проблема вбачається по-різному. Так, 
В.М. Кудрявцев підкреслює, що будь-який злочин вчиняється не у вакуумі, а 
в певних конкретних умовах, які формуються природними факторами або 
діями людей і, на його думку, ці  фактори можуть бути фізичними, організа-
ційними, психологічними, які створюють суб’єкту злочину можливість обся-
гу, способів і засобів вчинення злочинного посягання, безпечні умови для 
цього суб’єкта та його співучасників  і т.п. [1, с.117]. В.І. Борисов зазначає, що 
соціально-правова обумовленість кримінального законодавства формується 
різними за вагомістю соціально-економічними, політичними, психологічни-
ми та іншими факторами, визначення і з’ясування яких дозволяє обґрунтува-
ти потребу кримінально-правової охорони певних суспільних відносин і 
можливість прогнозування розвитку тих чи інших інститутів кримінального 
права та підвищити обґрунтованість змісту кримінального законодавства [2, 
с.28]. Г.О. Злобін і С.Г. Келіна зазначають, що недостатньо констатувати факт 
соціальної обумовленості закону, а ще й необхідно розкрити спосіб, яким 
здійснюється трансформація суспільної необхідності в норму кримінального 
права [3, с.106]. В.Д. Філімонов вважає, що підставою існування правових 
норм, які встановлюють кримінальну відповідальність, є небезпека заподіян-
ня шкоди суспільним відносинам. Отже, як бачимо, вищезгадані дослідники 
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зазначають, що суспільна небезпека є не єдиною підставою криміналізації 
діянь і розмежовують підстави і приводи криміналізації цих діянь. Під під-
ставами ці вчені бачать суспільні економічні, соціальні, виробничі, культурно- 
освітні та інші духовні процеси, які в своєму розвитку спричиняють об’єктивну 
потребу встановлення або скасування кримінально-правової норми, а кримі-
налізаційні приводи вони бачать, як поодинокі події, які привертають увагу 
законодавця і активізують громадську думку.

В.О. Навроцький до соціальної обумовленості кримінально-правової 
охорони відносить соціальні та соціально-психологічні чинники, які виража-
ють суспільну потребу і політичну необхідність встановлення кримінальної 
відповідальності за певне діяння. До них вчений відносить суспільну небез-
печність, поширеність діяння, співрозмірність позитивних і негативних 
результатів криміналізації та її кримінально-політичну адекватність.

М.Й. Коржанський акцентує увагу на тому, що соціальна обумовленість 
кримінально-правової охорони обумовлюється, головним чином, соціальною 
цінністю суспільних відносин, економічними чинниками та ефективністю пра-
вової охорони. Т.С. Тоболкін вважає, що проблема соціально-правової обумов-
леності кримінально правових норм полягає в з’ясуванні економічних, соці-
альних, моральних, політичних та інших чинників, які викликають потребу у 
встановленні таких норм, адже нормотворча діяльність не є ізольованою від 
суспільних процесів і впливає певним чином на формулювання цих норм.

В.М. Коган підкреслює, що кримінально-правові дослідження є не 
більш як засобом для реалізації суспільних цілей. В.К. Глистін зазначає, що 
кримінально-правова наука не повинна обмежуватись догматичним аналізом 
норм, адже вона не зможе вірно визначити суспільну небезпечність діяння і 
обґрунтувати необхідність застосування кримінально-правових норм та їх 
зміну у відповідності з вимогами правозастосовної практики. В.І. Борисов та 
О.О. Пащенко зазначають стосовно соціальної обумовленості встановлення 
кримінально-правової охорони суспільних відносин від певних злочинів є 
обов’язковим елементом кримінально-правової характеристики цих злочинів.

Сьогодні становище у сфері кримінально-правової охорони недоторкан-
ності житла та іншого володіння особи вимагає підвищення ефективності дії 
правових норм, передбачених ст.162 КК України, без чого посилення боротьби 
зі злочинами, передбаченими цією статтею неможливе.

Як зазначає В.К. Матвійчук, кримінально-правова охорона суспільних 
відносин може бути ефективною лише в тому разі, якщо дотримуються 
науково- обгрунтовані принципи криміналізації суспільно-небезпечних діянь. 
Вчений підкреслює, що незважаючи на зміни у вітчизняному кримінальному 
законі, проблема криміналізації або декриміналізації діянь, як свідчить аналіз 
кримінально-правових та адміністративних норм, їх соціальна обумовленість і 
узагальнення правозастосовної практики лишається актуальним.

Наука кримінального права вважає загальновизнаним те, що  соціально 
обумовлена правова наука може бути ефективною лише у випадку, коли вона 
враховує об’єктивні потреби кримінально-правової охорони певних суспіль-
них відносин. Ю.Є. Пудовкін підкреслює, що ядром змісту науки і галузі кри-
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мінального права є кримінально-правові норми. Кожна норма встановлює 
певний еталон поведінки суб’єктів кримінально-правових відносин. 

Одним із головних завдань законодавчої діяльності держави є встанов-
лення діянь, які мають певну спорідненість і є суспільно небезпечними. Цей 
процес є криміналізацією діянь, які носять об’єктивний характер. У цьому про-
цесі кримінально-правові норми формулюються (конструюються) в такий 
спосіб, щоб максимально повно відобразити певну реально існуючу власти-
вість суспільно небезпечних подій або явищ. Правовий зміст злочину пору-
шення недоторканності житла чи іншого володіння особи обумовлюється його 
соціальним феноменом і є характерною, а отже невід’ємною властивістю сус-
пільства, про що наголошують ряд дослідників. 

Проаналізувавши вітчизняне кримінальне законодавство та криміналь-
не законодавство багатьох європейських країн, слід погодитись з Ю.В. Орловим, 
що майже в усіх їх кримінальних законах положення, які встановлюють про-
цедури і критерії криміналізації діянь – відсутні. Лише Кримінальний кодекс 
Іспанії містить положення про підстави, умови, підстави та приводи криміна-
лізації діянь. Зокрема, зазначається, що отримавши відомості про певні дії або 
бездіяльність, які не є караними за чинними нормами закону, але заслугову-
ють покарання, суд має утриматись від провадження по справі і надати на роз-
гляд уряду (законодавцю) аргументи, на підставі яких це діяння потребує 
застосування кримінального покарання. Відсутність підстав стосовно критері-
їв і процедур криміналізації суспільно небезпечних діянь, обмежує, на нашу 
думку, можливість у певній мірі з’ясувати суть соціально-правової обумовле-
ності заборони (що стосується у нашому випадку) діяння порушення недотор-
канності житла або іншого володіння особи згідно ст.162 КК України.

У кримінально-правовій науці на сьогодні позиції вчених щодо переду-
мов та підстав криміналізації суспільно небезпечних діянь є різними. Так, 
В.М. Кудрявцев, А. Емін та ін. є прихильниками точки зору, яка полягає в 
тому, що проблемами криміналізації чи декриміналізації діянь повинна займа-
тись не лише наука кримінального права. П.Л. Фріс криміналізацією вважає 
процес виявлення суспільно небезпечних видів людської поведінки та визна-
ння на законодавчому рівні необхідності, можливості та доцільності кримі-
нально-правової їм протидії і при позитивній відповіді на ці питання, їх норма-
тивного закріплення як злочинних діянь. Ю.Л. Турова вважає, що аналіз 
передумов криміналізації суспільно небезпечних діянь є об’єктом криміноло-
гічних досліджень, зокрема, запровадження кримінологічної експертизи дію-
чих кримінально-правових норм та розроблюваних проектів таких норм. 
П.П. Закалюк підкреслює, що «соціальне обґрунтування кримінальної норми 
за значущістю зумовлюючих його елементів є переважно кримінологічним, 
становить кримінологічне підґрунтя останньої і є предметом не кримінального 
права, а широкого спектра суспільних наук, у тому числі соціології, а в юри-
дичній їх царині – предметом кримінології». Подібні погляди на криміналіза-
цію мають також вчені: П.С. Дагель, Т.А. Злобін, В.Ключков та ін.

Й.Н. Айдаров вважає криміналізацією встановлення в кримінальному 
законі суспільно небезпечного, винного та караного діяння. Нам видається 
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більш повним визначення криміналізації В.К. Матвійчука, який вважає, що 
під «криміналізацією слід розуміти як процес, так і результат визначення пев-
них видів діянь злочинними і караним».

Виходячи з аналізу наявних у кримінально-правовій науці поглядів, 
Ю.В. Орлов зазначає, що поняття «соціально-правова обумовленість криміна-
лізації діянь» відрізняється від поняття «криміналізація діянь». Ми погоджу-
ємось з цією точкою зору. Криміналізація, підкреслює автор, це і процес, і 
результат визначення певних видів діянь суспільно небезпечними, а отже, 
злочинними і караними. Тому автор робить слушний, на наш погляд, висно-
вок, що ця проблема є предметом кримінально-правової науки. Автор зазна-
чає, що в ній переважає точка зору про те, що соціально-правова обумовленість 
діянь є факторами, які спричиняють криміналізації діянь.

Аналіз ряду точок зору стосовно соціально-правової обумовленості 
заборони суспільно небезпечних діянь (в нашому випадку порушення недо-
торканності житла та іншого володіння особи) свідчить про існування різних 
назв передумов криміналізації діянь. Крім понять «обумовленість», «переду-
мова» застосовуються такі терміни, як: «підстави», «фактори» («чинники»), 
«умови», «критерії», «приводи», «соціально обумовлюючі фактори» тощо. 
Всі ці терміни, на думку Ю.А. Турової, слугують у даному випадку, синоні-
мічними поняттями, які розкривають суспільну небезпечність діяння, а від-
мінність цих понять є умовними. Зміст перелічених понять у значній мірі 
співпадає. В.М. Кудрявцев вважає, що підставами криміналізації є процеси, 
які відбуваються в матеріальному і духовному житті суспільства, розвиток 
яких викликає об’єктивну необхідність кримінально-правової охорони пев-
них цінностей. 

Досліджуючи цю проблему, ми керуємось положенням науки кримі-
нального права про те, що соціально-правова обумовленість кримінально-пра-
вових заборон визначається різними за характером і значущістю соціальними, 
моральними, психологічними, політичними, культурними факторами. Їх 
з’ясування дає можливість обґрунтувати ці заборони, які заперечують умови 
охорони недоторканності житла та іншого володіння особи  від незаконного 
проникнення чи вторгнення, прогнозування розвитку в перспективі норм 
ст.162 КК України, розвивати наукову аргументацію цієї норми.

В науці кримінального права існують різні точки зору щодо соціально-
правової обумовленості кримінально-правових заборон, зокрема видів систем 
передумов криміналізації.

В.М. Кудрявцев, П.С. Дагель, Г.А. Злобін та інші вчені систему чинників 
соціальної обумовленості заборон певних діянь, тобто їх криміналізації вбача-
ють як систему передумов (принципів), до яких вони відносять: 

1) принципи, які виражають суспільну необхідність і політичну доціль-
ність встановлення кримінальної відповідальності; соціальні і психологічні 
принципи, що забезпечують суспільну адекватність криміналізації діяння, 
межі її допустимості відносно основних характеристик соціальних процесів і 
явищ, відповідності кримінально-правових норм рівню і характеру суспільної 
свідомості та громадської думки;
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2) принципи, які встановлюють вимоги внутрішньої логічної узгодже-
ності системи норм кримінального права, кримінально-процесуального права 
та інших галузей права.

Автори зазначають, що розкривають: а) суспільну небезпечність; б) сту-
пінь поширеності злочинного діяння; в) співвідношення позитивних і негатив-
них наслідків криміналізації цього діяння; г) суспільно-політичної адекват-
ності криміналізації діяння.

До другої групи принципів дослідники відносіть принципи: а) конститу-
ційної адекватності; б) системно-правової узгодженості криміналізації діяння; 
в) міжнародно-правової необхідності і допустимості криміналізації; г) проце-
суальної спроможності кримінально-правового переслідування (загально-пра-
вової  передумови); ї) відсутності прогалин в законодавстві; д) відсутності 
надмірності заборони; є) визначеності та єдності термінології і повноти складу 
(соціально-правові передумови).

Ю.Е. Пудовкін вважає, що соціальна обумовленість кримінально-право-
вої заборони складає систему засад:

– соціально-кримінологічні засади;
– етичні засади;
– міжнародно-правові засади;
– культурно-історичні.
Отже, слід зробити висновок, що наведені точки зору ряду вчених щодо 

соціально-правової обумовленості кримінально-правової заборони не мають 
між собою протиріч, а взаємодоповнюються керуючись ними. Спробуємо 
з’ясувати чинники, які формують цю обумовленість стосовно заборони, перед-
баченої ст.162 КК України («Порушення недоторканності житла»).

Чинник (фактор) – (factor – лат.) – рушійна сила, причина будь-якого 
процесу) – причина, рушійна сила, яка в криміналізації аналізованого діяння, 
призначена підвищити наукову обґрунтованість змісту закону про криміналь-
ну заборону.

Соціально-кримінологічний чинник – це фактор, який визначає стан 
розвитку суспільних відносин, які забезпечують умови з охорони недоторкан-
ності житла та іншого володіння особи, питому вагу цих цінностей в системі 
всіх соціальних цінностей, а також рівень розвитку наук, об’єктом досліджен-
ня яких є дані  суспільні відносини. Якість та ефективність кримінально-пра-
вової охорони цих відносин залежить від її відповідності соціальним і кримі-
нологічним реаліям. Кримінологічний чинник визначає суспільну небезпеку 
діяння, яке є безпосередньою підставою встановлення кримінально-правової 
заборони незаконного проникнення до житла чи іншого володіння приватного 
життя. Саме на ці складові суспільної небезпеки діяння, передбачені ст.162 КК 
України, вказують результати опитування студентів ІІІ-V курсів юридичного 
факультету ВНЗ «Національна академія управління». Так, за результатами 
опитування респондентів суспільну небезпеку діяння бачать у:

– небезпеці для життя чи здоров’я особи – 45%;
– небезпеці порушенні її недоторканості – 25%;
– небезпеці недоторканності майна особи – 15%;
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– небезпеці незаконного втручання в приватне життя особи – 15%.
Нормативний чинник відображає обумовленість кримінально-правової 

заборони, передбаченої ст.162 КК України, нормами Конституції України та 
іншими нормативними правовими актами. Так, у ст.30 Конституції України 
гарантується недоторканність житла, не допускається проникнення до житла 
чи інше володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за 
вмотивованим рішенням суду.

Забороняється проникнення до житла чи іншого володіння особи, про-
ведення в них огляду чи обшуку, крім невідкладних випадків, пов’язаних  із 
врятуванням життя людей чи майна або з безпосереднім прислідуванням осіб, 
які підозрюються у вчиненні злочину. Порядок проникнення до житла в таких 
випадках передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, 
Кодексом цивільного захисту України, Законом «Про житлово-комунальні 
послуги».

Чинник принципу конституційної адекватності полягає в тому, що 
Конституція України має вищу юридичну силу, про що говориться у ст.8, зако-
ни та інші нормативно-правові акти повинні відповідати їй. Цей чинник визна-
чає вимоги внутрішньої узгодженості норми кримінально-правової заборони 
(в нашому випадку за ст.162 КК України) нормам Конституції України. 
Відповідні положення містяться в ч.1 ст.3 КК України, де зазначається, що 
Кримінальний кодекс України ґрунтується на Конституції України. В Кри-
мінальному процесуальному кодексі України в ч.2 ст.1 зазначається, що кри-
мінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних 
положень Конституції України.

Історичний чинник соціальної обумовленості встановлення кримі-
нально- правової заборони діяння, передбаченого ст.162 КК України, визначає 
тенденції розвитку кримінальної відповідальності за це діяння. Зокрема, нами 
простежено розвиток законодавства Російської імперії, до якої входило з кінця 
XVIII ст. переважна більшість українських земель, стосовно встановлення 
заборони порушення недоторканності житла.

Психологічний чинник також є важливим в сенсі соціальної обумовле-
ності кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст.162 КК 
України. Приємно констатувати, що за останні два десятиліття виросли кілька 
поколінь Українських громадян, які визначаються більш високою правосвідо-
містю і правовою культурою, зокрема, більшою нетерпимістю і протидією 
порушенням прав людини і громадянина, що продемонстровано громадсько-
політичними подіями восени 2004р. та взимку 2014-2015 р. вся цивілізована 
світова громадськість переконалась, що в Україні молоде покоління формують 
громадянське суспільство і політичну націю.

Це ж стосується і нетерпимості до порушення прав людини і громадяни-
на з боку судів та правоохоронних і, зокрема, незаконного порушення ними 
недоторканності житла та іншого володіння особи, свавільного втручання в 
приватний простір людини з боку органів влади, їх посадових чи службових 
осіб. Старшим поколінням добре відомо, як за тоталітарного радянського 
режиму мали місце свавільне втручання в приватне життя громадян, незакон-
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не проникнення до житла чи іншого володіння особи, незаконні затримання і 
арешт, позбавлення волі та інші кримінальні покарання.

Міжнародно-правовий чинник обумовленості кримінально-правової 
заборони діяння, передбаченого ст.162 КК України, набув свого важливого 
значення з проголошенням державної незалежності України і перетворенням 
її в реального і повноцінного суб’єкта міжнародних відносин та міжнародного 
права. За роки незалежності Україна адаптувала своє законодавство до між-
народно-правових стандартів у сфері прав людини і громадянина. В ст.9 
Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національ-
ного законодавства України.

Висновок. На підставі викладеного можна зробити висновок про те, що 
чинниками соціально-правової обумовленості заборони, передбаченої ст.162 
КК України, є:

1) соціально-кримінологічний;
2) конституційної адекватності;
3) нормативно-правовий;
4) психологічний;
5) історичний;
6) міжнародно-правовий.
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Салій П.І. Соціально-правова обумовленість заборони, передбаченої ст.162 
КК України

У статті досліджуються чинники соціально-правової обумовленості кримі-
нально-правової заборони, передбаченої ст.162 КК України. Автор з’ясовує існуючі 
погляди на соціально-правову обумовленість кримінально-правової заборони недо-
торканності житла та іншого володіння особи. Критично оцінює погляди і чинники 
такої заборони та відмежування їх від підстав криміналізації суспільно-небезпечних 
посягань. 

Ключові слова: соціально-правова обумовленість, кримінально-правова забо-
рона, чинники, криміналізація. 

Салий П.И. Социально-правовая обусловленность запрета, предусмотрен-
ного ст.162 УК Украины

В статье исследуются факторы социально-правовой обусловленности 
уголовно- правового запрета, предусмотренного ст.162 УК Украины. Автор выясняет 
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существующие взгляды на социально-правовую обусловленность уголовно-правового 
запрета неприкосновенности жилища или иного владения лица. Критически оценива-
ет взгляды и факторы такого запрета и отделение их от оснований криминализации 
общественно опасных посягательств.

Ключевые слова: социально-правовая обусловленность, уголовно-правовой 
запрет, факторы, криминализация.

Salij P.I. Socio-legal couditionality of  prohibitions under Art.162 of the 
Criminal Code of Ukraine

This article explores the social and legal factors conditioning the criminal legal 
prohibitions st.162 Criminal Code of Ukraine.

By thoroughly clarifies existing views on social and legal conditionality criminal law 
prohibition inviolability of the home and other property. Critically assesses attitudes and 
factors such prohibition and demarcation of the grounds of criminalization socially 
dangerous attacks.

Keywords: social and legal conditioning, criminal law prohibition factors 
criminalization.
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І.В. Сервецький 
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техніки та оперативно-
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Національної академії внутрішніх справ,
Ю.Ю.Чуфрін 
здобувач  кафедри кримінального права та процесу

Постановка проблеми. Для того, щоб усвідомити ступінь суспільної 
небезпеки організованої злочинності, необхідно чітко визначити, що вона 
собою становить, які причини спонукали її виникненню, які конкретні заходи 
протидії необхідно вжити, щоб нейтралізувати та ліквідувати її вплив на роз-
виток суспільства. 

Українським законодавством ще не визначені належним чином поняття, 
критерії та класифікація організованої злочинності, що негативно впливає на 
ефективність боротьби з організованими злочинними угрупованнями, розслі-
дування злочинів, вчинених їх учасниками, та притягнення винних до вста-
новленої законом відповідальності. 

Відсутність чітких критеріїв організованих злочинних формувань вно-
сить непорозуміння у державну статистичну звітність. Є випадки віднесення 
до організованої злочинності протиправних проявів, які ніякого відношення 
до неї не мають. Таким чином штучно підвищується рівень організованої зло-
чинності, що, в свою чергу, знижує міжнародний імідж нашої держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій у сфері протидії організова-
ній злочинністі Ю.А.Вакутіна, М.П. Водька, О.І.Гурова, А.І. Долгової, 
О.О.Дульського, С. В. Дьякова,  Ю.Г. Козлова, В.І.Литвиненка, В.Д. Пахомова 
свідчить, що уніфікованого визначення явища організованої злочинності не 
існує. 

Мета статі полягає в узагальненні теоретичних проблем поняття кримі-
нальної відповідальності за вчинення злочину групою осіб, організованою 
групою та злочинною організацією.

Основні результати дослідження. Вчені-правознавці, політичні і сус-
пільні діячі, юристи-практики, представники правоохоронних органів поки ще 
не виробили єдиного визначення організованої злочинності. 

Безперечно, що організована злочинність – це не тільки кримінально-
правове, а й складне соціальне явище. Ю.Г. Козлов вказує, що для організова-
ної злочинності характерні систематична, стійка, планована кримінальна 
діяльність та вироблення її учасниками «програми» своїх дій [1].

© І.В. Сервецький, Ю.Ю.Чуфрін, 2015
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А.І. Долгова зазначає, що організована злочинність – це не сукупність 
злочинних діянь, а складна системно-структурна сукупність діяльності зло-
чинного світу [2]. С.В. Дьяков дає таку характеристику: «Організована зло-
чинність – це стійке глибоко законспіроване явище, що існує у виді злочинних 
співтовариств, що визначає просторовий розмах діяльності» [2].

О.І. Гуров вважає, що під організованою злочинністю варто розуміти 
відносно масове функціонування стійких керованих співтовариств злочинців, 
що займаються здійсненням кримінально карних діянь як промислом (бізне-
сом) і, що створюють з допомогою корупції систему захисту від соціального 
контролю [3].

В.Д. Пахомов визначає дане поняття як явище, яке на якісно новій осно-
ві об’єднує загальнокримінальну та корисливу-господарську протиправну 
діяльність, коли тяжкі корисливі злочини вчиняються організаціями кримі-
нальних елементів. Ці організації стабільні, мобільні, ієрархічні, глибоко 
законспіровані, очолюються лідерами чи лідируючим ядром, постійно праг-
нуть до розширення масштабів своєї злочинної діяльності, мають єдині цілі і 
стратегію, неформальну нормативну базу, значні матеріальні засоби [2].

Узагальнивши наявні в літературі точки зору та практичний досвід 
боротьби з організованою злочинністю можна дати таке визначення: організо-
вана злочинність – це негативне соціальне явище, що передбачає особливу 
систему соціальних відносин злочинної діяльності, направленої на монополь-
не розширення сфер нелегальної економічної діяльності з метою одержання 
максимальних матеріальних доходів у вигляді промислу при максимальній 
захищеності керівного ядра шляхом корумпування та втягування у злочинну 
діяльність працівників державних (у тому числі правоохоронних) органів з 
метою уникнення кримінального покарання.

Організована злочинність сьогодні являє собою найвищу форму розви-
тку злочинності. Це один з видів великого бізнесу, що дозволяє одержувати 
максимальні доходи. Головна мета організованої злочинності – монополізува-
ти визначені ринки і таким чином забезпечити себе постійним високим при-
бутком.

Друга специфічна риса організованої злочинності – це її тісні зв’язки з 
правоохоронною системою, органами юстиції, влади і керівництва, налагоджу-
вані з метою підтримки сприятливих і безпечних умов для своєї діяльності.

Усе це досягається завдяки наявності корупції в органах влади і держав-
ного управління. 

Корупція – це головна зброя організованих злочинців, використовува-
на для забезпечення імунітету кримінальних співтовариств, створення без-
печних умов для незаконної діяльності. Без допомоги з боку впливових сил 
сучасного суспільства організована злочинність не досягла б нинішніх масш-
табів. Друге після корупції місце в процесі зміцнення і розвитку ОЗУ займає 
підкуп. Третім «каменем» у фундаменті організованої злочинності є насиль-
ство або погроза його застосування. Страх перед кривавими репресіями зму-
шує багатьох свідків мовчати, а бізнесменів – погоджуватися на угоди, вигідні 
злочинцям.
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Ю.А. Вакутін визначає організовану злочинність як свідому, система-
тичну, повторювану діяльність стійкої групи осіб, в якій хоча б один чи декіль-
ка елементів діяльності (ціль, засіб, процес її досягнення цілі, результат) пови-
нні бути кримінальними. Кожний з цих елементів (частин) організованої зло-
чинної діяльності повинен бути докладно розкритий у законі про організовану 
злочинність і щораз розглядатися в ході конкретного судового розгляду [4].

Якщо звернутися до досвіду боротьби з організованою злочинністю на 
Заході, то знайдемо також різні визначення цього явища. Правоохоронна сис-
тема і законодавчі органи США використовують багаторічний досвід боротьби 
з організованою злочинністю, накопичений фахівцями, що представляють 
різні області знань.

Федеральний кримінальний кодекс США визначає, що: «Організована 
злочинність являє собою протиправну діяльність членів високоорганізованої 
дисциплінованої асоціації, що займається забезпеченням незаконними товара-
ми і послугами, що включає, але не обмежується цим, гемблінг (організація 
азартних ігор), проституцію, видачу позичок під великі відсотки, поширення 
наркотиків, рекет в області трудових взаємин і іншу протиправну діяльність 
членів таких організацій». Для визначення сучасного розуміння організованої 
злочинності потрібно використовувати поняття, запропоноване ще у 1975 р. 
ФБР, Міністерством юстиції й Асоціацією сприяння правоохоронної діяль-
ності США, відповідно до якого організована злочинність – це діяльність 
будь-якої групи осіб, головне заняття якої пов’язане з порушенням криміналь-
них законів з метою одержання нелегального прибутку, здійснення рекету і 
складних фінансових махінацій [5]. Досвід боротьби з організованою злочин-
ністю за кордоном становить безсумнівний інтерес для нас, але навряд чи 
можливо його копіювання і механічне перенесення в наші умови.

У наведених вище визначеннях організована злочинність розглядається 
без її зв’язків з органами влади. Але наша реальність така, що організовані зло-
чинці прагнуть не зруйнувати державні інститути, а проникнути в них, для 
того, щоб пристосуватись і використовувати їх у своїх інтересах. Організована 
злочинність паразитує на тілі держави, вона як би дублює суспільну систему, в 
якій існує, пристосовується до неї, заповнює ті ніші, що не заповнені державою. 

При аналізі поняття «організована злочинність» необхідно правильно 
відзначити складність її внутрішньої структури, прагнення до монополізації 
визначених сфер діяльності й одержанню величезних прибутків. Організована 
злочинність – не альтернатива державі, а паралельно існуюча система, яка 
прагне не до протиставлення себе державі, а до налагодження з нею широко 
розгалужених зв’язків. Організовану злочинність необхідно розглядати як 
«процес взаємодії» між політичними, економічними і соціальними інститута-
ми суспільства.

Вітчизняна практика боротьби з організованою злочинністю визнає 
необхідним легітимне визначення поняття, критеріїв та класифікації цього 
явища, удосконалення кримінальної відповідальності за організацію групи чи 
злочинного організації. Окрім того, виділення цього чинника у самостійну 
кримінально-правову категорію дозволить притягувати до кримінальної від-
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повідальності осіб, які здійснюють загальне керівництво злочинною діяльніс-
тю, не пов’язане з підготовкою та вчиненням конкретних злочинів.

Перша така спроба була зроблена в Законі України «Про організаційно-
правові основи боротьби з організованою злочинністю», п.1 ст.1 якого дає 
наступне поняття організованої злочинності: організована злочинність – це 
«сукупність злочинів, що вчиняються у зв’язку з створенням та діяльністю 
організованих злочинних угруповань» [6]. Проте, це поняття носить досить 
загальний характер та не відображає всього різноманіття організованої зло-
чинної діяльності.

Організована злочинність – це складна, органічно цілісна система стій-
ких організованих злочинних угруповань з їх великомасштабною злочинною 
діяльністю та утворенням для такої діяльності найбільш сприятливих умов, 
зокрема, для розвитку системи легалізації та збільшення злочинних прибутків, 
яка використовує як власні, спеціально створені структури з керівними та 
іншими функціями по обслуговуванню цих угруповань, забезпеченню їх 
діяльності та зовнішньої взаємодії, так і державні інститути і структури грома-
дянського суспільства.

Різниця організованих злочинних угруповань від загально-криміналь-
ної злочинності полягає у наступному:

– в протизаконних засобах досягнення цілей;
– в високому професіоналізмі та спеціалізації;
– в глибокій законспірованості;
– в високому технічному забезпеченні;
– в проведенні контррозвідувальних заходів;
– в цілеспрямованих діях по корумпуванню представників влади.
У КК України (1961р.) були приклади визначення окремих проявів 

організованих злочинних груп та організованої злочинної діяльності, які 
наближені за своєю конструкцією до вищеназваних, суспільна небезпека яких 
полягає саме в протиправній організаційній діяльності. Так, із змісту диспози-
ції ст.69 КК України (1961р.) (щодо бандитизму) випливає, що: банда є зло-
чинною організацією; організація злочинного угруповання з метою тероризу-
вання у місцях позбавлення волі засуджених або нападу на адміністрацію, або 
активна участь у такому угрупованні створюють склад злочину, передбаченого 
ст.69-1 КК України (1961р.) [7].

Вітчизняний досвід боротьби зі злочинністю виділив таку самостійну 
форму злочинного об’єднання як організоване злочинне формування (злочинна 
організація або злочинне співтовариство) – тобто спільна діяльність двох або 
більше злочинних груп. Практично, до числа злочинних співтовариств можна від-
нести об’єднання двох і більш організованих груп, а також організовані групи, що 
мають складну ієрархічну структуру (двох і більш рівнів). Як правило, злочинна 
організація характеризується наявністю у своєму складі двох або більше лідерів.

Але в той же час не всяку групу осіб, що спільно вчиняють злочини 
можна вважати організованою. Організована злочинна група має визначені 
ознаки, що дозволяють відмежувати її від інших форм спільного вчинення зло-
чинів декількома особами (таких як співучасть без попередньої змови). 
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В КК України [7] не дано визначення організованого злочинного угру-
повання, яке як поняття було використано в Законі України «Про організацій-
но-правові основи боротьби з організованою злочинністю» [6] при визначенні 
поняття організованої злочинності, що потребує додаткового тлумачення та 
знижує ефективність правозастосування. 

У підсумковому документі Міжнародного семінару ООН з питань 
боротьби зі злочинністю ( Суздаль, СРСР, 21-25 жовтня 1991р.) зазначаєть-
ся: «Уніфікованого визначення організованої злочинності до теперішнього 
часу не вироблено, разом з тим під організованою злочинністю звичайно 
розуміється відносно масова група сталих та керованих угруповань злочин-
ців, що займаються злочинами як промислом і створюють систему захисту 
від соціального контролю з використанням таких протиправних засобів, як 
насилля, залякування, корупція та великомасштабні розкрадання». Тобто 
під організованою злочинністю можна розуміти будь-яку групу або окремих 
осіб, організованих на постійній основі для отримання прибутку злочинним 
способом.

О.І. Гуров виділяє три основні ознаки організованої злочинності:
– наявність об’єднань осіб, що систематично займаються вчиненням 

злочинів, в яких спостерігається досить виражена ієрархія, іншими словами, 
співпідпорядкованість її учасників, сувора дисципліна, заснована на відповід-
них нормах поводження і доповнена традиціями, характерними для кримі-
нального світу; 

– економічна діяльність, тому що діяльність злочинних груп спрямова-
на на одержання великих грошових сум і матеріальних цінностей;

– корупція.
В.Д. Пахомов виділяє шість ознак організованої злочинності:
1) наявність вираженої організаційно-управлінської структури: суворої 

ієрархії самих груп; єдиних для їхніх членів норм поводження і відповідаль-
ності: діючої системи санкцій і заохочень;

2) існування стійкого, планованого, законспірованого характеру кримі-
нально карної діяльності, особливо розкрадань, підкупу посадових осіб і вели-
ких крадіжок; загальних цілей, орієнтації на витяг максимально високих дохо-
дів при мінімальному ризику;

3) використання системи планомірної нейтралізації усіх форм соціаль-
ного контролю з застосуванням розвідки і контррозвідки: вивідування планів 
органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, цілеспрямована розробка мір про-
тидії (підкуп співробітників правоохоронних, контролюючих органів, впрова-
дження в державний апарат);

4) володіння значними коштами, інвестування в різні сфери криміналь-
ної діяльності (це створює можливості для розширення масштабів розкрадань, 
дачі хабарів потрібним чиновникам, матеріальної підтримки членів співтова-
риства, оплати послуг загалькарних злочинців, що приводить до зрощування 
загалькарної і корисливої-господарської протиправної діяльності);

5) розширення сфери впливу: кооперація організованих кримінальних 
угруповань у різних галузях господарсько-економічної діяльності, упрова-
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дження на «чорний ринок» заборонених товарів і послуг, організація виготов-
лення і продажу наркотиків, експлуатація порнобізнесу;

6) активне поширення лідерами організованої злочинності антигромад-
ської ідеології, здійснення моральної і матеріальної підтримки членів органі-
зованого злочинного співтовариства, які опинилися в місцях позбавлення 
волі [2].

На нашу думку, основною ознакою організованої злочинності є функці-
онування організованих співтовариств. Організованість – одна з найважливі-
ших ознак розглянутого виду кримінальної діяльності. При тлумаченні органі-
зованої злочинності слід опиратись на визначення слова «організація». 

Організація (від лат. – організовую, повідомляю) – об’єднання осіб, які 
спільно реалізують певну програму або ціль і діють на основі визначених про-
цедур і правил.

У загальноприйнятому змісті слова під «організацією» розуміється:
1) внутрішня упорядкованість, погодженість, взаємодія більш-менш 

диференційованих і автономних частин цілого, обумовлена його побудовою;
2) сукупність процесів чи дій, що ведуть до утворення та удосконалю-

вання взаємозв’язків між частинами цілого;
3) об’єднання людей, що спільно реалізують визначену програму чи 

прагнуть до раніше поставленої мети і діючих на основі визначених правил і 
процедур.

Організованість кримінальних співтовариств виявляється на декількох 
рівнях. По О.І. Гурову, має такий вигляд :

– перший рівень – стійкі, керовані співтовариства з функціональною 
ієрархічною структурою, що не мають корумпованих зв’язків. Це перший, при-
мітивний ступінь організованої злочинності. Такі групи займаються в осно-
вному розкраданнями, крадіжками, вимаганням, шахрайством. Їхній кількіс-
ний склад може коливатися від 3 до 50 чоловік. У групах такого роду наказ 
ватажка відразу ж доходить до виконавця, минаючи проміжні ланки;

– другий, чи середній рівень організованої злочинності є ніби перехід-
ною ступінню до більш зробленої і небезпечної структури, яку можна назвати 
угрупованням. Власне кажучи, це та ж організована група, однак уже з корум-
пованими зв’язками в органах керування і влади. Характер злочинної діяль-
ності -різноманітний, хоча досить чітко виявляються пріоритетні напрямки – 
вимагання, розбої, чи шахрайство наркобізнес;

– третій рівень представлений кримінальними організаціями з (по тер-
мінології юристів ряду західних країн) мережною структурою. Іншими слова-
ми – подібні співтовариства мають два та більше ступені керування, і наказ 
ватажка вже передається виконавцям по інстанції через визначені ланки.

А.І. Долгова також виділяє і розглядає три рівні організованої злочин-
ності. На відміну від О.І. Гурова, до третього рівня вона відносить злочинні 
співтовариства, в яких основою організації є не тільки традиційна конкретна 
злочинна діяльність, а прагнення до вироблення своєрідних законів кримі-
нального світу, організації третейського суду, надання допомоги особам, що 
регулярно роблять кримінально карні діяння [2]. 
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Охарактеризувавши рівні організованої злочинності, необхідно, на 
нашу думку, розкрити її основні і додаткові ознаки.

На нашу думку, ознаки організованої злочинності можна поділити на 
наступні групи:

– кримінально-правові;
– кримінологічні;
– оперативно-розшукові;
– етнічні.
До групи кримінально-правових ознак належать ті, за які передбачено 

кримінальну відповідальність:
Організована злочинність – це сукупність злочинів, що вчиняються у 

зв’язку із створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.
Відповідно до ст. 28 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. 

організовані злочинні групи діляться [ 7 ]:
– група; 
– організована група;
– злочинна організація. 
Кожне злочинне угруповання має свого організатора і виконавців.
За ст.27 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. організатором 

є особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи 
вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану злочинну 
групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала 
фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організо-
ваної групи або злочинної організації. 

1-особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів);
2-особа, яка керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням;
3-особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію;
4-особа, яка керувала нею;
5-особа, яка забезпечувала фінансування;
6-особа, яка організувала приховування злочинної діяльності організо-

ваної групи або злочинної організації.
Виконавцем є особа, яка з іншими суб’єктами злочину безпосередньо чи 

шляхом використання інших осіб, вчинила злочин, передбачений КК України.
В новому Кримінальному кодексі України дуже багато статей відносно 

організованої злочинності (ст.ст. 28, 30, 43, 66, 149, 228, 255, 256, 257, 258, 289, 
292, 303, 355). Відповідно до ст.28 КК України злочин вважається таким, що 
вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) 
виконавців без попередньої змови між собою.

Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готу-
ванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо 
зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та інших (іншого) 
злочинів, об’єднання єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, 
спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він вчине-
ний стійким ієрархічним об’єднанням декількох осіб (три і більше), члени 
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якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися 
для спеціальної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або осо-
бливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи коор-
динації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як 
самої злочинної організації, так і інших злочинних груп. 

Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кри-
мінальній відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи 
злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом.

Інші учасники організованої групи чи злочинної організації підлягають 
кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони 
брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них.

Кваліфікуючі ознаки злочинів, що вчиняються групою осіб:
– участь у вчиненні злочину 2-х і більше осіб;
– без попередньої змови між собою напередодні вчинення злочину;
– за попередньою домовленістю. 
Змова:
таємна угода для досягнення якої-небудь мети
взаємна домовленість кількох чи багатьох осіб про спільні дії.
Попередня змова – в тих випадках, коли між всіма учасниками злочину 

мав місце зговір про спільне вчинення злочину до його початку.
Без попередньої змови – передбачає відсутність між учасниками зло-

чину попереднього зговору. Він, як правило, виявляється у приєднанні однієї 
особи до вже розпочатої іншими особами злочинної діяльності.

Кваліфікуючі ознаки злочинів, що вчиняються організованою групою:
1 – участь у вчиненні злочину 3-х і більше осіб;
2 – які попередньо зорганізувалися;
3 – стійкість;
4 – об’єднання;
5 – мета – вчинення одного або інших (іншого) злочинів;
6 – єдиний план;
7 – з розподілом функцій між учасниками групи;
8 – дії, спрямовані на досягнення злочинного плану;
9 – цей план повинен бути відомий всім учасникам групи.
Зорганізуватися – об’єднатися, створивши яку-небудь групу, організацію.
Групу слід вважати стійкою за умови, якщо вона є стабільною і згурто-

ваною, а особи, які входять до її складу, мають спільні наміри щодо вчинення 
злочинів (п.2 постанови №9).

Про ці ознаки банди свідчить, зокрема, таке:
а) особи, які входять до складу групи, мають:
– стабільні міжособові взаємовідносини;
– уяву про корисність групи для її членів;
– повагу до лідера (лідерів) групи;
б) лідер своїм авторитетом або силою досягає:
– групової згоди на вчинення нападів;
– відносної стабільності внутрішньої структури та розподілу ролей;
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– усунення потенційних лідерів, опозиції всередині групи;
в) діяльність групи характеризується:
– стабільністю вчинення злочинів;
– систематичністю вчинення нападів;
– накопичення незаконних (злочинних) прибутків як групою в цілому, 

так і її окремими членами.
Група визнається стійкою за наявності тісного зв’язку між особами, які 

постійно входять до її складу. Цей зв’язок дістає вияв в організованості (єднос-
ті намірів, загальних діях) для вчинення як правило, декількох нападів.

Об’єднання (об’єднувати) – з’єднувати в одне ціле; робити єдиним, 
цілим.

Мета вчинення злочину – те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти; ціль.
Мета злочину – це бажання особи, яка вчиняє суспільно небезпечне 

діяння, досягти певних шкідливих наслідків.
Кваліфікуючі ознаки злочинів, що вчиняються злочинною організацією:
1 – стійкість; 
2 – ієрархічність;
3 – об’єднання декількох осіб (три і більше);
4 – члени якого або структурні частини за попередньою змовою зоргані-

зувалися;
5 – мета безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких зло-

чинів учасниками цієї організації;
6 – керівництво злочинною діяльністю інших осіб;
7– координації злочинної діяльності інших осіб;
8 – забезпечення функціонування злочинної організації;
9 – забезпечення функціонування інших злочинних груп. 
Ієрархічність – послідовне розміщення.
Керівництво (керування) – спрямування діяльності кого-, чого-небудь; 

бути на чолі когось, чогось; давати вказівки, розпорядження.
Координація – погодження, зведення до відповідності, установлення 

взаємозв’язку, контакту в діяльності людей, між діями, поняттями тощо.
Забезпечення (забезпечувати) – створювати надійні умови для здій-

снення чого–небудь; гарантувати щось.
До кримінологічних ознак організованої злочинності слід віднести:
1. Створення організованої злочинної групи: 
– пошуком учасників злочинних угрупувань.
Характерно, що організація злочинного угруповання (злочинної органі-

зації) є закінченим злочином з моменту його створення, тобто коли організо-
вана група лише готується до вчинення злочину.

2. Підготовка до вчинення злочинів:
– ретельним плануванням;
– обліком учасників злочинних акцій;
– чіткою спеціалізацією членів злочинних угруповань;
– значними попередніми матеріальними витратами. 
3. Вчинення злочинів характеризується:
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– високим рівнем професіоналізму;
– застосуванням висококоштовних засобів;
– професійною інформованістю про засоби вчинення злочинів;
– застосуванням мало відомих засобів вчинення злочинів;
– наявністю зв’язків з працівниками правоохоронних органів;
– залученням до вчинення злочинів членів других злочинних угруповань;
– проведення контрнагляду за оперативними працівниками. 
4. Злочинні зв’язки та об’єднання мають: 
– регіональні зв’язки;
– міжрегіональні зв’язки;
– міжнародні зв’язки. 
5. Взаємовідносини в середині злочинного угруповання характеризу-

ються:
– наданням матеріальної допомоги членам угруповань;
– наданням допомоги сім’ям засуджених членів злочинних угруповань;
– надання постійної матеріальної допомоги засудженим членам злочин-

них угруповань у місцях позбавлення волі;
– підкуп адміністрації ВТУ, прокурорів, суддів з метою дострокового 

звільнення з місць відбування покарань. 
6. Структура злочинних груп характеризується:
– групи, які не мають чіткої ієрархічної структури;
– групи, які мають чітку систему та ієрархічну структуру; 
7. Реалізація матеріальних цінностей:
– попереднє планування збуту матеріальних цінностей;
– вкладання матеріальних цінностей в легальні підприємства;
– реалізація спеціальних заходів направлених на (відмиття) грошових 

рахунків. 
8. Монопольні дії злочинного угрупування направлені на:
– насильницьке підкорювання господарчої діяльності різних підпри-

ємств, установ та приватних осіб;
– установлення контролю над найбільш прибутковими видами бізнесу; 
9. Вплив на громадську думку керівники злочинних угрупувань здій-

снюють за допомогою:
– цілеспрямованих дій направлених на те, щоб відвести підозру від чле-

нів злочинних угруповань;
– благодійних пожертвувань; пожертвувань в фонд «правопорядок»; 
– цілесрямованих контактів з представниками громадськості, міліції, 

прокуратури, суду;
– залучення покровителів із числа родичів, знайомих, шляхом влашту-

вання на роботу родичів високопоставлених осіб, представників влади, керів-
ників правоохоронних органів;

– корумпування посадових осіб та інші протизаконні дії. 
10. Ознаки, які свідчать про те, що членом злочинного угруповування є 

працівник міліції:
– відсутність речових доказів;
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– чітко прораховані моменти несення служби, зміни нарядів тощо;
– швидке зникнення з місця події;
– знешкодження свідків;
– перевірка та застосування нагляду та контрнагляду за інтнруємими 

особами. 
11. Ознаки, які свідчать, про те, що члени злочинного угруповання вчи-

няють злочин є:
– надбання членами злочинних угруповань дорогих речей та предметів;
– певний образ життя та поведінки;
– застосування спеціальних форм спілкування;
– наявність негласних даних щодо їх підозрілої поведінки;
– підвищений інтерес до детективної літератури;
– наявність при спілкуванні нелегальних методів передачі інформації;
– наявність корумпованих зв’язків;
– негласні зв’язки з загально-кримінальною злочинністю.
Дії членів злочинних угруповань забезпечуються:
– застосуванням підроблених та фальшивих документів;
– застосуванням кодових назв при розмовах та спілкуванні між собою;
– контррозвідувальна діяльність;
– розвідувальна діяльність;
– наявність корумпованих зв’язків;
– конспірація діяльності.
Організовану злочинну групу характеризують такі ознаки як стійкість, 

що забезпечується організатором чи керівником групи, наявність співвиконав-
ців злочину. Організованому злочинному угрупованню також властиві зазна-
чені риси, крім того, воно додатково характеризується згуртованістю. 
Відмінність між стійкістю, яка притаманна організованій злочинній групі, та 
згуртованістю, що вирізняє організоване злочинне угруповання, полягає в 
тому, що останнє передбачає, зокрема, «кругову поруку», конспірацію, спільну 
касу («облік»), наявність спеціальних технічних засобів тощо [8].

Характерними ознаками тривалого існування організованої злочин-
ності є:

• наявність спільної матеріальної бази, що проявляється у створенні 
грошових фондів, володіння банківським рахунком, нерухомістю;

• офіційно зареєстровані фонди, спільні підприємства, кооперативи, 
акціонерні товариства, ресторани, казино та інші об’єкти, під прикриттям яких 
діють злочинці;

• колегіальний орган керівництва, при якому управління організацією 
здійснюється групою осіб (радою), які мають майже рівне становище;

• функціонально-ієрархічна система розподілу організації на складові 
групи, наявність міжрегіональних зв’язків, проміжного керівного центру 
(великої ради), тілоохоронців, інформаційної служби, «контролерів» тощо;

• специфічна мовно-понятійна система, до складу якої відноситься жар-
гон, особливості письмової та усної мови, прізвиська, особливі норми моралі 
або їх відсутність (дія за принципом: мотиви оправдовує засоби);
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• статут у вигляді визначених правил поведінки, традицій, «законів» та 
санкцій за їх порушення;

• наявність корумпованих зв’язків в органах влади, судовій та правоохо-
ронній системах;

• створення системи захисту від кримінального переслідування та 
контролю через вплив корумпованих чиновників, які зраджують інтересам 
держави і суспільства, прикривають злочинців, надають злочинцям докумен-
ти, інформацю, застосовують пресинг щодо співробітників, які ведуть бороть-
бу з організованою злочинністю;

• встановлення зв’язків із зарубіжним злочинним світом;
• наявність особливої форми злочинного об’єднання – «злодії в законі»;
• поширення нових (для нашого суспільства) видів протиправного збага-

чення (ігорний бізнес, експлуатація проституток, порнобізнес, лихварство тощо);
• високий рівень латентності здійснюваних злочинів;
• кримінальний симбіоз ділків тіньової економіки з професійними зло-

чинцями та корумпованими чиновниками державного апарату;
«Кругова порука» виражається, наприклад, у спільному вчиненні учас-

никами групи злочинів раніше, включаючи засудження за нього по одній і тій 
же кримінальній справі, відбуття покарання в одному й тому ж місці позбав-
лення волі, взаємна обізнаність учасників про компрометуючі один одного 
матеріали; використання для підтримки дисципліни в групі насилля, погроз, 
жорстокості тощо. Конспірація може полягати у використанні умовних назв та 
сигналів, кримінального жаргону, шифрів, паролів тощо. Спільна каса склада-
ється з грошових коштів та інших цінностей, що здобуті в результаті злочинної 
діяльності. До спеціальних технічних засобів належать різноманітні підслухо-
вуючі та антипідслуховуючі пристрої, охоронна сигналізація, транспорт тощо, 
якими оснащені організовані злочинні групи тощо [8].

Дії ОЗГ можуть характеризуватись за етнічними ознаками.
Найбільш розвинутою формою кримінальної структури є злочинна 

організація (синоніми: організоване злочинне співтовариство, злочинний 
клан, злочинна сім’я) – інтеграція можливостей державних службовців, керів-
ників фінансово-економічних структур та організованих злочинних угрупо-
вань з метою отримання надприбутків, економічної та політичної влади, якій 
притаманні такі основні ознаки:

– наявність ієрархічно складної, із суворим підпорядкуванням знизу 
догори, функціонально-спеціалізованої структури, яка включає, як правило, 
керівне ядро, управлінців, консультантів, економістів, фінансистів, виконав-
ців, у тому числі власну службу безпеки, бойовиків, кілерів тощо;

– наявність міцної економічної основи, яку утворюють власні та під-
контрольні структури (суб’єкти) «тіньового» та офіційного секторів економі-
ки, а також накопичені в результаті їх діяльності значні фінансово-матеріальні 
ресурси;

– широке використання корумпованих зв’язків серед посадових осіб 
органів державної влади й управління, керівників галузей економіки, банків-
ських і фінансових структур, правоохоронних і контролюючих органів;



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 3/2015

125

– фінансування, створення і використання для лобіювання своїх зло-
чинних інтересів громадсько-політичних організацій, партій, рухів, засобів 
масової інформації, депутатських фракцій і окремих депутатів;

– постійна тенденція до розширення сфер впливу та монополізму, здат-
ність заради цього економічно або фізично усувати будь-яких конкурентів, вико-
ристовуючи для цього свій економічний потенціал, корумповані зв’язки в дер-
жавному апараті, а також можливості організованих злочинних угруповань 
(шантаж, вбивства, терористичні акти із застосуванням зброї та вибухівки тощо);

– міжрегіональний і транснаціональний характер діяльності. Лідер 
(організатор) ОКС – особа, яка організувала або керує організованою злочин-
ною структурою, об’єднує її учасників, розробляє план вчинення злочинних 
дій, розподіляє ролі та прибутки між ними. Завдяки власним вольовим якос-
тям, авторитету, застосуванню заходів примусу його вказівки мають 
обов’язкову силу для всіх учасників ОКС.

Керівне ядро ОКС – при відсутності одноосібного лідера ОЗГ, ОЗУ, 
ОЗС, – група осіб, яка виконує його функції, колегіальний орган керівництва 
організованої кримінальної структури.

Кримінальний авторитет – відома і визнана в злочинному середовищі 
певного регіону особа, яка координує злочинну діяльність, має злочинне пріз-
висько, користується авторитетом у злочинному світі як на волі, так і в устано-
вах виконання покарань. Як правило, є лідером одного з впливових ОКС 
регіону. Безпосередньо або через уповноважених осіб створює та контролює 
загальну касу («общак»), виконує роль третейського судді при владнанні кон-
фліктів, які виникають у злочинному середовищі.

Економічна основа ОКС — сукупність структур офіційного та «тіньово-
го» секторів економіки, а також накопичених у результаті їх діяльності фінан-
сово-матеріальних ресурсів (коштів на рахунках в банках та інвестованих в 
легальні і нелегальні сфери, готівкових коштів, цінних паперів, нерухомого і 
рухомого майна, речей, запасів високоліквідних товарів, сировини тощо), що 
належать або підконтрольні організованій кримінальній структурі.

«Тіньовий» сектор економіки утворюють структури (суб’єкти), що 
займаються неврахованими або незаконними видами економічної діяльності.

Неврахованою вважається неприхована (легальна) економічна діяль-
ність, яка в силу існуючих недоліків законодавства не підлягає оподаткуванню 
і не враховується державними статистичними органами.

Незаконною є навмисно приховувана (нелегальна) діяльність для отри-
мання доходу, здійснювана зареєстрованими або незареєстрованими 
суб’єктами, яка підпадає під статті Кримінального кодексу України (кримі-
нальна складова) або Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(некримінальна складова).

Кримінальну складову незаконної діяльності для отримання доходу 
утворюють:

– кримінальний промисел (наркобізнес, незаконна торгівля зброєю, 
вибухівкою, радіоактивними матеріалами, людьми і трансплантатами; викра-
дення та збут автотранспортних засобів; рекет; секс-бізнес тощо);
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– економічна злочинність (приховування прибутків від оподаткування, 
розкрадання, шахрайства з фінансовими ресурсами, хабарництво тощо).

Заслуговують уваги відповіді експертів стосовно ознак, які є специфіч-
ними для злочинного середовища регіону. Змістовні відповіді надали 239 рес-
пондентів (або 77 %). Одразу слід зазначити, що деякі експерти вважали, що 
злочинне середовище не має специфічних ознак. Дійсно, злочинність має 
загальносистемні, тобто однакові та спільні риси розвитку незалежно від регі-
ону, але також є певні особливості, які потрібно враховувати для кожної облас-
ті окремо.

Висновки. Коротко узагальнимо та викладемо відповіді на питання сто-
совно ознак, які є специфічними для злочинного середовища регіону. 
Загальною особливістю злочинного середовища в Україні, незалежно від 
облас ті, є його зрощення з представниками органів влади, корумпованість 
(таку відповідь дали більше 90 експертів). Як свідчать відповіді експертів, 
організовані злочинні угруповання (ОЗУ) впливають на різні гілки влади, в 
тому числі і через висунення своїх ставлеників у депутати.

Ще однією, загальною тенденцією, окрім поширення корупції та тісного 
зв’язку організованих злочинних угруповань з різними гілками влади, можна 
назвати економічний чинник, тобто спроби відмивання «брудних» грошей, 
переорієнтація лідерів ОЗУ на легальний бізнес, економічна спрямованість 
злочинів, контролювання ними певних суб’єктів економічної діяльності, моно-
полізація ринків та активна участь злочинних угруповань при приватизації 
(більше 60 експертів надали такі відповіді). 

Серед інших рис злочинного середовища того чи іншого регіону можна 
назвати географічне розташування та соціально-економічну інфраструктуру. 
Мається на увазі, наприклад, наближеність деяких областей до Києва та 
пов’язана з цим можливість відмивати кошти через чисельні комерційні струк-
тури, близькість деяких областей до кордонів тощо. Наближеність до великих 
промислових центрів деяких регіонів інших областей зумовлює «інтервенції» 
«чужих» злочинних груп на територію регіону. 

Отже, географічне розташування області (близькість державного кордо-
ну, столиці України тощо) сприяє вчиненню специфічних, характерних для 
певного регіону, злочинів.

Необхідною умовою протидії організованій злочинності є посилення 
кримінальної відповідальності за вчинення злочинів членами ОЗ та ЗО, якщо 
вони вчинили ці злочини у вигляді промислу, покарання за такі злочини пови-
нно бути передбачено не менше 20 років позбавлення волі.

Пропонуємо внести зміни до ст.28 КК України, доповнивши ч.5 понят-
тя, вчинення злочину мафіозним утворенням. Тобто мафія – це злочинне 
утворення, що ґрунтується на родинних зв’язках природних або набутих, з 
метою вчинення злочинів на користь родини, з використанням спеціальних 
методів залякування, мовчання та помсти до тих, хто намагається їх викрити.

Також, змінити принципи призначення покарання корупціонерам, чле-
нам ОЗ та ОЗГ – шляхом введення нового принципу призначення покарання 
(ст.70) КК України арифметичне складання термінів 20+10+20+30= 80 років.
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Таким чином, є гостра необхідність посилити кримінальну відповідаль-
ність за вчинення злочину групою осіб,  організованою групою, злочинною 
організацією та терористичною організацією.
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що  вчиняються групою осіб,  організованою групою та злочинною організацією. Також 
пропонується посилити кримінальну відповідальність за вчинення злочину у вигляді 
злочинного промислу та запровадження поняття «мафіозне утворення», що відпові-
датиме умовам сьогодення.  

Ключові слова: кримінальна відповідальність, група осіб,  організована група, 
злочинна організація, мафіозне утворення.

Сервецкий И.В., Чуфрин Ю.Ю. Уголовная ответственность за совершение 
преступления группой лиц, организованной группой и преступной организацией

В статье исследуется вопрос об уголовной ответственности за преступления, 
совершаемые группой лиц, организованной группой и преступной организацией. Также 
предлагается усилить уголовную ответственность за совершение преступления в 
виде преступного промысла и введение понятия «мафиозное образование», что будет 
отвечать условиям настоящего.

Ключевые слова: уголовная ответственность, группа лиц, организованная 
группа, преступная организация, мафиозное образование.



ЮРИДИЧНА НАУКА № 3/2015

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО128

Servetsky І.V., Chufrіn Y.Y. Criminal liability for a crime commited by a group 
of persons organized group and criminal organization

This paper examines the issue of criminal responsibility for crimes committed by a 
group of persons organized group and criminal organization. It is also proposed to strengthen 
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mafia» that meets the conditions present.
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ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
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та кримінології,
доктор юридичних наук, професор 
ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Постановка проблеми. Звільнення від кримінальної відповідальності це 
відмова держави від застосування щодо особи, котра вчинила злочин, установ-
лених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної 
справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом 
України (далі – КК), та у порядку, встановленому Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України (далі – КПК). Закриття кримінальної справи зі звіль-
ненням від кримінальної відповідальності можливе лише в разі вчинення осо-
бою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого 
КК, та за наявності визначених у законі правових підстав, вичерпний перелік 
яких наведено у ч. 1 ст. 44 КК, а саме: у випадках, передбачених цим Кодексом, 
а також на підставі закону України про амністію чи акта помилування [3].

Останнім часом щорічно збільшувалася кількість осіб, які здебільшого 
вперше вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості, та були звільнені 
від кримінальної відповідальності як такі, що втратили суспільну небезпеч-
ність у зв’язку із здійснення визначеного комплексу позитивної посткримі-
нальної поведінки. Так, якщо у першому півріччі 2012 р. суди за постановами 
органів досудового слідства звільнили від кримінальної відповідальності 3,5 
тис. осіб, що на 45 % більше, ніж у I півріччі 2011 р. Водночас кількість роз-
глянутих судами постанов органів досудового слідства, що перебували на роз-
гляді судів у зв’язку із закінченням строків давності у справах стосовно невста-
новлених осіб, зменшилася на 15,2 % і становила 54,2 тис., з яких суди задо-
вольнили 51,6 тис., або 95,2 % [97,4 %] від кількості розглянутих, то у першому 
півріччі 2014 р. відповідно до положень КПК 2012 р. суди розглянули 2,4 тис. 
клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності, з яких суди задо-
вольнили 2,1 тис., або 87,9 %. За постановами слідчих (КПК 1960 р.) суди 
звільнили від кримінальної відповідальності 11 [169] осіб, у тому числі роз-
глянуто 4 постанови про вирішення питання щодо закриття справ у зв’язку із 
закінченням строків давності у справах стосовно невстановлених осіб [2]. 
Відтак, звільнення від кримінальної відповідальності набуло не аби якої роз-
повсюдженості у судовій практиці, та актуальності доктрині кримінального 
права.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці звільнення 
від кримінальної відповідальності присвятили свої дослідження такі вітчизня-
ні правники, як: П.П. Андрушко, О.Ф. Бантишев, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, 
Г.Б. Віттенберг, О.М. Готін, М.Є. Григор’єва, Ю.В. Гродецький, О.О. Дудоров, 
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О.О. Житний, О.Ф. Ковітіді, О.С. Козак, О.М. Лемешко, В.Т. Маляренко, 
А.А. Музика, О.В. Наден, В.П. Тихий, С.С. Яценко та інші. Серед іноземних 
дослідників слід вказати: Х.Д. Алікперова, І.Ш. Галстян, Ю.В. Голика, 
Л.В. Головка, В.С. Єгорова, В.О. Єлеонського, А.В. Єндольцеву, 
І.Е. Зве чаровського, С.Г. Келину, В.В. Мальцева О.З. Рибака, С.М. Сабанина, 
Р.О. Сабитова та інших. Відношення науковців до звільнення від криміналь-
ної відповідальності варіюється від прийняття та пропозицій його поширення 
(Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.Т. Маляренко та ін. ) до неприйняття та пропо-
зицій відмовитися від нього на користь кримінально-процесуального розумін-
ня цього інституту або звільнення від покарання (О.С. Козак, Л.І. Хруслова, 
С.С. Яценко та ін.).

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сучасна 
доктрина кримінального права та чинне законодавство про кримінальну відпо-
відальність знаходяться в активному пошуку альтернативних форм боротьби 
зі злочинністю. Актуальність цієї проблеми зумовлюється рядом обставин, 
серед яких необхідно виокремити: значну криміналізацію багатьох сфер жит-
тєдіяльності українського суспільства; сучасна злочинність визнається анти-
соціальним явищем, що загрожує національній безпеці України; невисокій 
ефективності традиційних кримінально-правових форм та методів боротьби зі 
злочинністю; гуманізацію вітчизняного законодавства у відповідності до між-
народно-правових стандартів кримінального судочинства; запровадження у 
вітчизняному законодавстві низки новітніх інститутів, що виступають альтер-
нативою кримінальній відповідальності та покаранню тощо [3, с. 12].

Проблема поняття звільнення від кримінальної відповідальності є 
суперечливою, певні питання в юридичній літературі вирішують діаметрально 
протилежно. Так, С.Г. Келина, досліджуючи звільнення від кримінальної від-
повідальності, визначає його як відмову держави від негативної оцінки особі, 
яка вчинила злочин у випадках, передбачених у законі [4, с. 631]. Ю.В. Баулін 
під звільненням від кримінальної відповідальності розуміє передбачену зако-
ном відмову держави від застосування до особи, яка вчинила злочин, обме-
жень її певних прав і свобод, визначених КК України [5, с. 58]. В.В. Скибицький 
визначає звільнення від кримінальної відповідальності як передбачене законо-
давством усунення відповідальності особи, яка вчинила передбачене законом 
суспільно небезпечне діяння, якщо цілі покарання і завдання кримінального 
законодавства можуть бути досягнуті (або вже досягнуті) без застосування 
кримінально-правового примусу [6, с. 25]. О.Ф. Ковітіді вважає, що звільнення 
від кримінальної відповідальності це відмова держави в передбачених законом 
випадках від засудження й покарання особи, діяння якої містить склад злочи-
ну [7, с. 107]. О.С. Козак під звільненням від кримінальної відповідальності 
розуміє здійснювану відповідно до вимог кримінального та кримінально-про-
цесуального законів відмову держави в особі суду від застосування щодо 
особи, котра вчинила злочин, передбачених КК України обмежень її певних 
прав і свобод, яка не тягне за собою кримінально-правових наслідків [8, 
с. 18-19]. А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Штанько визначають звільнення 
від кримінальної відповідальності як відмову держави від застосування обме-
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жень, засудження та покарання особи, що вчинила злочин, передбачений кри-
мінальним законом, якщо така особа не становить значної суспільної небез-
пеки, виконала певні нормативні умови та спроможна виправитися без при-
мусу держави через покарання [9, с. 164]. В.С. Єгоров бачить у звільненні від 
кримінальної відповідальності незастосування до особи, винної у вчиненні 
суспільно небезпечного діяння, негативних правових наслідків, передбачених 
законом за його вчинення, у зв’язку з відпадінням або суттєвим зниженням 
суспільної небезпеки злочинного діяння або особи, що його вчинила [10, с. 50].

Метою цього дослідження є спроба знайти точки перетину й визначити 
спільне у понятті та основних ознаках звільнення від кримінальної відпові-
дальності. У кримінально-правовій літературі вже неодноразово зверталась 
увага на протиріччя поняття та ознак звільнення від кримінальної відповідаль-
ності, наводилися аргументи на користь свого власного визначення цього 
правового феномену [5, с. 44-46; 8, с. 15-17]. 

Основні результати дослідження. Насамперед звернемо увагу на те, що 
звільнення від кримінальної відповідальності є похідним поняттям від кримі-
нальної відповідальності. Невипадково майже всі дослідники звільнення від 
кримінальної відповідальності попередньо аналізують існуючи точки зору 
щодо цієї центральної кримінально-правової категорії. Так, Ю.В. Баулін осно-
вні визначення кримінальної відповідальності об’єднує у чотири групи [5, 
с. 17-19]. Ю.А. Пономаренко стверджує, що все різноманіття трактувань кате-
горії «кримінальна відповідальність» щонайменше можна об’єднати у сім груп 
[11, с. 139]. Не торкаючись у цій статті всіх «гострих кутів» вищезгаданої про-
блеми, принагідно зазначимо, що, на наш погляд, кримінальна відповідаль-
ність має своїм змістом кримінально-правове обтяження та полягає у відповід-
ній реакції держави на порушення або виконання вимог, що передбачені у 
законодавстві про кримінальну відповідальність. Відтак, кримінальна відпо-
відальність має два пролежні аспекти: а) позитивний, що полягає у виконанні 
особою, передбаченого правовими приписами суб’єктивного права або право-
вого обов’язку, та у свою чергу, тягне виключення, звільнення або пом’якшення 
кримінально-правового обтяження; або б) негативний, що полягає у порушен-
ні особою кримінально-правових заборон та вчиненні злочинів, що тягне офі-
ційний осуд з боку держави та кримінально-правове обтяження у вигляді 
визначення виду та міри кримінального покарання [12, с. 23].

Головним у такому визначені кримінальної відповідальності є те, що її 
двоаспектний характер базується на розумінні відповідальності як позитивно-
го регулятора кримінально-правових відносин. Позитивний і негативний 
аспекти у кримінальній відповідальності розглядаються у їх взаємозв’язку і 
взаємозалежності. Зведення кримінальної відповідальності виключно до нега-
тивного аспекту призводить до звуження її обсягу та змісту, неминуче гіпербо-
лізує негативний та зводить нанівець позитивний аспект у кримінальній від-
повідальності [13, с. 75-76]. Відома теза О.М. Яковлєва про те, що кримінальне 
право тим більше соціально ефективніше, чим менш каральним воно є, заслу-
говує на підтримку [14, с. 161]. З цих позицій можна припустити, що ефектив-
ність законодавства про кримінальну відповідальність повинна визначатися 
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тим, якою мірою його приписи стримують від вчинення злочинів, взагалі, та як 
вони стимулюють соціально-корисну, правомірну поведінку у вирішенні кри-
мінально-правових конфліктів, зокрема.

Враховуючи ці вихідні позиції та висловлені розуміння звільнення від 
кримінальної відповідальності можна позначити ознаки, що формують його 
поняття, адже, як слушно вказує М.І. Панов правові категорії і поняття пови-
нні визначатися методом сходження від конкретного до абстрактного. Метод 
сходження від конкретного до абстрактного характеризується тим, що в кате-
горіях і поняттях, які формуються, завжди відображаються істотні і закономір-
ні сторони конкретних явищ у сфері правової дійсності (сущого). Проте кон-
кретне розуміють не просто як окремий або одиничний юридичний факт, а як 
певну якість (властивість), притаманну виду (типу, класу) або системі фактів 
(явищ). На основі даного методу, за допомогою ізолюючої (аналітичної) 
абстракції, або абстракції ототожнення, в правових категоріях і поняттях, які 
формуються, фіксуються найбільш загальні і істотні (типові) ознаки тих чи 
інших правових явищ реальної дійсності, які відображають їх істотні риси і 
властивості, закономірності і тенденції розвитку. Вважається, що саме цей 
метод дозволив сформулювати і обґрунтувати такі категорії як «правопору-
шення», «злочин», «адміністративний проступок» та ін. Даний метод також 
лежить в основі розробки визначень конкретних видів правопорушень, напри-
клад злочинів (крадіжка, грабіж, вбивство, хуліганство), адміністративних 
деліктів тощо. Таким чином, при формуванні правових категорій шляхом 
сходження від конкретного до абстрактного, абстрагуюча діяльність того, хто 
пізнає, завжди зосереджена на специфічних рисах конкретного в їх загальному 
вигляді. Зміст же категорій і понять формують лише ті ознаки, котрі є істотни-
ми і тому іманентними для всього класу конкретних явищ, які фіксуються в 
відповідних категоріях і поняттях [15, с. 11-12].

О.О. Дудоров характеризує звільнення від кримінальної відповідаль-
ності трьома моментами: а) не відбувається державний осуд особи, яка вчини-
ла злочин (обвинувальний вирок суду не постановляється); б) до винного не 
застосовується покарання; в) через відсутність обвинувального вироку звіль-
нена від кримінальної відповідальності особа вважається такою, що не має 
судимості [16, с. 207]. О.С. Козак, у якості характерних рис звільнення від 
кримінальної відповідальності вказує: по-перше, на те, що воно здійснюється 
відповідно до вимог кримінального та кримінально-процесуального законів, 
що є фактичними правовими та процесуальними його підставами; по-друге, 
звільнення здійснюється від імені держави в особі суду; по-третє, завжди є 
повним припиненням правовідносин між державою та особою, звільненою від 
кримінальної відповідальності, у зв’язку з чим часткове звільнення від кримі-
нальної відповідальності є неможливим; по-четверте, звільнення полягає в 
незастосуванні державою щодо особи, яка вчинила злочин, обмежень її певних 
прав і свобод, передбачених КК України, та не тягне за собою кримінально-
правових наслідків у виді засудження та судимості [8, с. 17-18].

Не складно побачити, що істотними ознаками звільнення від криміналь-
ної відповідальності виступає наступне. По-перше, відсутній офіційний осуд 
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особи з боку держави у вигляді обвинувального вироку суду. «Соціальним при-
значенням інституту звільнення від кримінальної відповідальності, – зазначає 
А.В. Єндольцева, – є реалізація права держави на прощення особи, яка вчини-
ла злочин, тобто відмова від визнання її винною у вироку суду, від засудження 
(осуду державою) і покарання. При цьому, за загальним правилом, держава 
відмовляється і від застосування до такої особи інших заходів державного або 
громадського впливу. Держава вибачає особу, яка вчинила злочин, таким 
чином проявляє до неї довіру та розраховує на законослухняну поведінку в 
майбутньому. Звільнення від кримінальної відповідальності свідчить про 
вибачливе ставлення до особи, можливість досягнення цілей кримінальної 
юстиції без засудження винної особи і покарання» [17, с. 30]. У обвинувально-
му вироку суду, на наш погляд, насамперед здійснюється суспільна і правова 
оцінка вчиненого діяння як злочину та його осуд з боку держави. Не постанов-
ляючи вирок, держава, вочевидь, відмовляється від свого права притягнути 
особу, яка вчинила злочин, до кримінальної відповідальності. У зв’яжу з цим 
виникає безліч протиріч та суперечностей щодо реалізації конституційного 
принципу презумпції невинуватості, невідворотності кримінальної відпові-
дальності та покарання та ін. [18, с. 44]. Пропонується декілька пропозицій 
щодо подолання вищевказаних протиріч. Так, ще у 1986 р. Ю.М. Грошевим 
було пропонувалося запровадити новий різновид вироку про звільнення особи 
від кримінальної відповідальності [19, с. 128]. У цьому випадку зникає супер-
ечка щодо того, що саме вчинила особа, яка звільняється від кримінальної від-
повідальності, – «злочин» чи «суспільно-небезпечне діяння, що містить озна-
ки складу злочину», також проблема встановлення винуватості особи тощо. 
У зв’язку з цим звернемо увагу на пп. 12 та 14 ч. 1 ст. 32 КПК, згідно яких 
«вирок – рішення суду першої інстанції про винність або невинність особи», а 
«постанова – рішення органу дізнання, слідчого і прокурора, а також рішення, 
яке виніс суддя одноособово чи апеляційний суд». Натомість до сьогодні зако-
нодавець цим шляхом не пішов. По-друге, наявна офіційна відмова від засто-
сування до особи, яка вчинила злочин, обтяжень кримінально-правового харак-
теру. У доктрині кримінального права загальновизнаним є положення, виник-
нення, зміна та припинення кримінальних правовідносин пов’язано із юридич-
ними фактами [20, с. 47-48]. Юридичними фактами, що зумовлюють та 
трансформують зазначені відносини є значущі з точки зору закону про кримі-
нальну відповідальність діяння, події та стани. Так, «підставою кримінальної 
відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке міс-
тить склад злочину, передбаченого цим Кодексом» (ч. 1 ст. 2 КК). Це положен-
ня КК, з одного боку, вказує на єдиний юридичний факт у виді вчинення сус-
піль-небезпечного діяння як на підставу виникнення кримінально-правових 
відносин, а з іншого, виключає його у якості юридичного факту зміни або 
припинення відносин між державою та особою, яка вчинила злочин [5, с. 56].

Логічно припустити, що після вчинення злочину має з’явитися інший за 
соціально-правовою якістю та спрямованістю юридичний факт, що трансфор-
мує відносини кримінальної відповідальності у відносини «відмови держави 
від застосування щодо особи, яка вчинила злочин, установлених законом 
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обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи». 
Першою групою юридичних фактів, що зумовлюють звільнення від кримі-
нальної відповідальності, є позитивні посткримінальні діяння особи, що міс-
тять склад правомірної поведінки. Саме на цю обставину звертає увагу ВСУ у 
вищезгаданій постанові наголошуючи, що підставою такого звільнення може 
бути або певна поведінка особи після вчинення злочину, яку держава заохочує 
(дійове каяття, примирення винного з потерпілим, припинення злочинної 
діяльності та добровільне повідомлення про вчинене тощо), або настання пев-
ної події (наприклад, зміна обстановки, закінчення строків давності) [1]. Слід 
зазначити, за цих юридичних фактів звільнення від кримінальної відповідаль-
ності є заохочувальною реакцією держави на позитивну посткримінальну 
поведінку особи, свідчить про повну або часткову втрату нею суспільної небез-
печності та полягає у безумовній або умовній відмові від застосування обме-
жень прав і свобод особи, передбачених КК [21, с. 379]. Суспільна небезпеч-
ність особи, що була проявлена у злочині, повністю нейтралізується позитив-
ною поведінкою особи, що робить безглуздим і недоречним реальне застосу-
вання кримінально-правового обтяження. На мінімізацію суспільно-небезпеч-
них наслідків, відшкодування завданих збитків, примирення з потерпілим та 
інше спрямований комплекс позитивної посткримінальної поведінки особи як 
підстави звільнення від кримінальної відповідальності (ст.ст. 45, 46, ч.3 ст.175, 
ч.4 ст.212 КК та ін.). Другою групою юридичних фактів як підстави звільнення 
від кримінальної відповідальності виступають події, настання яких, як прави-
ло, не залежить від волі особи, яка вчинила злочин. До зазначених юридичних 
фактів стало відносять: декриміналізацію суспільно-небезпечного діяння (ч.1 
ст.5, ч.2 ст.74 КК); зміну обстановки (ст.48 КК); закінчення строків давності 
(ст.49 КК); на підставах закону України про амністію чи акта про помилуван-
ня (ч.1 ст.44 КК) та інші. Підтримуючи розмежування підстав звільнення на 
об’єктивні та суб’єктивні, принагідно зазначимо, що саме події як явища або 
процеси, що не залежать від волі особи, яка вчинила злочин, й виступають 
яскравими представниками об’єктивних підстав звільнення від кримінальної 
відповідальності. Оскільки, вищезгадані юридичні факти, як вже зазначалося, 
не залежать від волі особи, законодавець нерідко комбінує цю підставу із 
суб’єктивною. Так, скажімо, звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку із закінченням строків давності вимагає від особи, що вчинила злочин, 
не ухилилася від слідства або суду (ч.2 ст.49 КК) та до закінчення зазначених 
у частинах першій та другій цієї статті строків не вчиняти нових злочинів 
середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких злочинів (ч.3 ст.49 КК). 
Третя група юридичних фактів торкається таких підстав звільнення від кримі-
нальної відповідальності як правові стани неповнолітньої особи (ч.1 ст.97 КК), 
стан військовослужбовця (ч.4 ст.401 КК) та інші. Їх не можна віднести до 
попередньо розглянутих подій, оскільки вони існують певний час та мають 
вплив на необмежене коло випадків. Характерною ознакою таких підстав 
звільнення від кримінальної відповідальності є їх поєднання із покладанням 
на особу певних обов’язків, що доводять можливість виправлення особи без 
застосування кримінально-правових засобів. Скажімо, у цих випадках суд 
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застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, перед-
бачені ч.2 ст.105 КК або до військовослужбовця заходи, передбачені 
Дисциплінарним статутом Збройних Сил України (ч.4 ст.401 КК).

По-третє, спостерігається припинення усіх кримінально-правових відно-
син між державою та особою, що спричинені вчиненим злочином. Утім це поло-
ження не торкається, скажімо, цивільно-правових відносин з відшкодування 
заподіяної шкоди потерпілому. Так, потерпілий має право звернутися до суду 
із позовом про відшкодування заподіяної шкоди особою, яка була звільнена 
від кримінальної відповідальності за ст.ст. 47, 48 КК. Припинення криміналь-
но-правових відносин, на наш погляд, пов’язано з досягненням цілей кримі-
нальної відповідальності, що полягають у запобіганні вчиненню нових злочи-
нів як звільненими, так і іншими особами. Питання щодо цілей кримінальної 
відповідальності є малодослідженим. Як відомо, у КК немає визначення цілей 
кримінальної відповідальності, натомість у ч.2 ст.51 КК визначаються цілі 
покарання, яке «має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а 
також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими 
особами». Відбування винним призначеного йому судом покарання є однією з 
трьох основних форм реалізації кримінальної відповідальності серед яких, 
здебільшого, вказують також: засудження винного, що виражається в обвину-
вальному вироку суду, не пов’язаному з призначенням йому кримінального 
покарання (наприклад, ч.4 ст.74 КК) та засудження особи, поєднане з призна-
ченням їй конкретної міри покарання, від реального відбування якого засу-
джена особа звільняється (наприклад, ч.1 ст.75 КК) [22, с. 31]. Відтак, звіль-
нення від кримінальної відповідальності не є формою реалізації негативного 
аспекту кримінальної відповідальності, а виступає однією із форм реалізації її 
позитивного аспекту, у рамках якого відбувається припинення кримінально-
правових відносин. У зв’язку з вищезазначеним, необхідно підтримати 
В.С. Єгорова у тому, що звільнення від кримінальної відповідальності, у 
першу чергу, слугує цілі підвищення засобів кримінально-правової охорони 
суспільних відносин [10, с. 69].

Висновки. Підсумовуючи, вважаємо, що ознаками звільнення від кримі-
нальної відповідальності виступають: а) відсутність офіційного осуду особи з 
боку держави у вигляді обвинувального вироку суду; б) офіційна відмова від 
застосування до особи, яка вчинила злочин, обтяжень кримінально-правового 
характер; в) припинення всіх кримінально-правових відносин між державою 
та звільненою особою. Відтак, звільнення від кримінальної відповідальності є 
відмовою держави від офіційного осуду особи, яка вчинила злочин, у вигляді 
обвинувального вироку суду та не застосування обтяжень кримінально-право-
вого характер у зв’язку з юридичними фактами, передбаченими у КК, що має 
наслідком припинення усього комплексу кримінально-правових відносин.
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Хряпінський П.В. Доктринальне визначення поняття та ознак звільнення 
від кримінальної відповідальності

У статті розв’язуються суперечливі доктринальні проблеми визначення та 
основних ознак звільнення від кримінальної відповідальності.

Ключові слова: злочин, кримінальна відповідальність, позитивна посткримі-
нальна поведінка, звільнення від кримінальної відповідальності.

Хряпинский П.В. Доктринальное определение понятия и признаков осво-
бождения от уголовной ответственности

В статье разрешаются спорные доктринальные проблемы понятия и основных 
признаков освобождения от уголовной ответственности.

Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, позитивное 
постпреступное поведение, освобождение от уголовной ответственности.

Khriapinskiy P.V. A doctrine definition of a concept and signs of release  from 
a criminal responsibility

In the article the contradictory doctrine problems of decision and basic signs of 
release get untied from criminal responsibility. A modern doctrine of criminal right and 
current legislation about criminal responsibility are in the active search of alternative forms 
of fight against criminality. Actuality of this problem is predetermined the row of 
circumstances among which it is necessary to select: considerable criminalization of many 
spheres of vital functions of Ukrainian society; modern criminality is acknowledged the 
antisocial phenomenon which threatens national safety of Ukraine; to low efficiency of 
traditional forms and methods of fight against criminality; humanizing of domestic 
legislation in accordance with the standards of the criminal legal proceeding; introduction in 
the domestic legislation of row of the newest institutes which come forward an alternative 
criminal responsibility and punishment and others like that

Key words: crime, criminal responsibility, positive post-criminal behavior, release 
from criminal responsibility.
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Постановка проблеми. У методології дослідження проблеми протидії 
злочинності одне з провідних місць посідає взаємодія суб’єктів безпеки в сис-
темному механізмі її забезпечення. Від розробки та реалізації чітко спланова-
них рішень державних інституцій, громадських об’єднань і громадян у застосу-
ванні форм та заходів профілактичної діяльності значною мірою залежить 
дієвість захисту інтересів та безпеки людини, суспільства, держави. Тобто 
ефективність протидії злочинності напряму пов’язана із чітким функціонуван-
ням відповідного системного механізму.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі діяльності 
суб’єктів безпеки в системному механізмі протидії злочинності та забезпечен-
ня інтересів та безпеки людини, суспільства, держави присвячено праці як 
вітчизняних науковців Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова, В.О. Глушкова, В.В. Голіни, 
В.К. Грищука, І.М. Даньшина, О.М. Джужи, О.Г. Кальмана, М.І. Камлика, 
О.М. Костенко, М.І. Мельника, В.А. Мисливого, В.О. Навроцького, 
Є.Л. Стрєльцова, В.Я. Тація, В.П. Тихого, В.І. Шакуна, так і зарубіжних вчених 
Г.А. Аванесова, А.І. Долгової, П. Джекобса, Е. Дюркгейма, С.М. Іншакова, 
А. Кетле, В.М. Когана, В.В. Лунєєва. Разом з тим зростання злочинності, яке 
простежується в останні десятиліття в країні, свідчить про неефективність 
суб’єктного механізму, що вимагає визначення, розробку та впровадження 
більш ефективних засад взаємодії суб’єктів безпеки в системному механізмі 
протидії злочинності, що і сприятиме захисту інтересів та безпеки людини, 
суспільства, держави.

Мета статті полягає у вдосконаленні взаємодії суб’єктів безпеки в сис-
темному механізмі протидії злочинності.

Основні результати дослідження. Механізм протидії злочинності – це 
відповідний потребам спосіб забезпечення безпеки людини, суспільства, дер-
жави від злочинних та кримінально протиправних посягань, який визначаєть-
ся характером, можливостями та спрямованістю дій суб’єктів безпеки. 
Сутністю механізму протидії злочинності у сфері забезпечення безпеки є весь 
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комплекс взаємоузгоджених дій суб’єктів безпеки, спрямованих на досягнення 
бажаного рівня безпеки людини, суспільства і держави. Цей механізм адекват-
ний досягнутому рівню розвитку суспільства, має визначений характер і спря-
мованість взаємоузгодженої діяльності суб’єктів безпеки.

Дію механізму протидії злочинності треба формувати виходячи з двох 
площин –  внутрішньої та зовнішньої. Внутрішня – стосується забезпечення 
життєдіяльності людини і суспільства всередині держави. Зовнішня площи-
на – це суб’єктно-об’єктна взаємодія задля мінімізації негативного впливу 
глобалізаційних викликів і транснаціональних злочинних угруповань на вну-
трішню безпеку українського суспільства.

Форма дії механізму протидії злочинності в системі забезпечення без-
пеки суспільства пропонується у вигляді схеми: потреби об’єктів у безпеці, 
об’єктивно існуючі умови гарантування безпеки людини і суспільства (струк-
турно-функціональна взаємодія суб’єктів безпеки); засоби і способи досягнен-
ня поставленої мети (прийняття і реалізація рішень); результативність спіль-
ної діяльності (стабілізація кримінологічної ситуації); корекція майбутніх 
антикриміногенних заходів. Отже, цей механізм має складну ієрархічну струк-
туру та притаманні йому засоби і способи функціонування. Тобто необхідною 
умовою ефективності такого механізму є взаємопов’язана дія всього спектра 
суб’єктно-об’єктного механізму в напрямках: а) інституціональної взаємодії 
(державних органів, громадських об’єднань і громадян); б) сфер впливу (еко-
номічна, політична, правова, інформаційна, соціально-психологічна, культу-
рологічна, демографічна тощо) за наявності необхідних засобів досягнення 
поставленої мети.

Основними функціями механізму протидії злочинності є: а) онтологіч-
на – виявлення криміногенних факторів впливу (внутрішніх і зовнішніх) на 
безпеку суспільства; б) евристична – дослідження криміногенних загроз у всіх 
сферах життєдіяльності суспільства, озброєння цими знаннями суб’єктів без-
пеки з метою запобігання та прогнозування можливих наслідків цих загроз; 
в) гносеологічна – тісна співпраця суб’єктів безпеки у виробленні, уточненні і 
практичному застосуванні засобів протидії злочинності; г) аксіологічна – 
визначення цінностей (через національний інтерес), які найбільш важливі для 
безпеки об’єкта, та результативності дій щодо досягнення передбачуваного 
рівня безпеки; д) прогностична – передбачення майбутнього стану злочиннос-
ті та  безпеки суспільства на основі виявлених закономірностей і тенденцій їх 
розвитку, а також визначення адекватних антикриміногенних заходів; є) пре-
вентивна – своєчасне усунення чи нейтралізація криміногенних чинників та 
загроз для безпеки людини і суспільства; ж) праксеологічна – формування 
наукових засад внутрішньої політики у сфері протидії злочинності, що сприяє 
прийняттю правильних управлінських рішень щодо забезпечення безпеки сус-
пільства.

Визначивши сутність і функції механізму протидії злочинності, розкри-
ємо інституціональну складову системи безпеки людини, суспільства, держави. 

Згідно з Конституцією України та Законом «Про основи національної 
безпеки України» Президент України є главою держави і виступає від її імені. 
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Він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 
додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина [1; 2].

У відповідності до цього Президент виконує свої функцій у сфері забез-
печення національної безпеки шляхом: а) вибору основних напрямків вну-
трішньої і зовнішньої політики держави; відносно злочинності – визначення 
стратегії протидії їй; б) призначення керівників ключових суб’єктів безпеки, 
міністерств і членів Ради національної безпеки і оборони України; суддів 
Конституційного Суду України; в) прийняття одноосібного рішення стосовно 
будівництва Збройних сил та інших силових структур забезпечення безпеки, а 
також їх використання як в мирний, так і воєнний час; г) введення у разі необ-
хідності воєнного і надзвичайного стану в окремій місцевості і в масштабі всієї 
країни з оголошенням загальної або часткової мобілізації; д) використання 
права вето на законодавчі акти Верховної Ради України, якщо вони супере-
чать, з його точки зору, інтересам безпеки; е) припинення повноважень 
Верховної Ради і призначення позачергових виборів у випадках виникнення 
кризи влади, що може загрожувати національній безпеці.

Як голова системи забезпечення як національної, так і внутрішньої без-
пеки держави Президент формує Раду національної безпеки і оборони України 
(РНБО). Цей орган здійснює роботу з визначення стратегічних національних 
інтересів України, потенційних та реальних загроз національній безпеці як в 
цілому, так і внутрішній безпеці, зокрема, розробляє плани забезпечення без-
пеки у різних сферах життєдіяльності та представляє їх Президентові України 
для подальшого їх впровадження з метою своєчасного виявлення, відвернення 
чи нейтралізації реальних і потенційних загроз [3]. Важливим повноваженням 
РНБО є також координація і контроль за діяльністю органів виконавчої влади 
у сфері національної безпеки. 

Що стосується роботи РНБО у сфері протидії злочинності, то для опра-
цювання і комплексного вирішення кримінологічних проблем міжгалузевого 
характеру та їх науково-аналітичного супроводу створюються тимчасові між-
відомчі комісії, робочі та консультативні органи. Разом з тим слід зазначити, 
що ні Конституція України, ні Закон «Про Раду національної безпеки і обо-
рони України» не передбачають можливості контролю за діяльністю 
Президента з боку вищого законодавчого органу стосовно питань забезпечен-
ня безпеки держави, а отже, людини і суспільства. Президент, керуючись 
Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згоду 
на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, розробляє з Радою 
національної безпеки і оборони України стратегію безпечного існування 
людини, суспільства, держави. Існуюча процедура не передбачає навіть обго-
ворення у Верховній Раді щорічного Послання Президента України про стан 
у державі й основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики. Це свід-
чить про недоліки у системі стримувань і противаг між гілками влади.

У механізмі протидії злочинності особливу роль відіграє Верховна Рада 
України, яка є єдиним органом законодавчої влади в Україні, що обумовлює її 
безпосередню участь у законодавчому забезпеченні державної політики щодо 
протидії злочинності та безпеки людини, суспільства, держави. Одним із осно-
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вних питань безпеки є прийняття законів, що стосуються війни і миру, 
Державного бюджету України, визначення засад внутрішньої і зовнішньої 
політики, загальнодержавних програм протидії злочинності, економічного, 
науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони 
довкілля. Але система забезпечення безпеки не повинна бути заручником 
політичного протистояння. З огляду на це треба законодавчо врегулювати 
державне управління в сфері суб’єктного забезпечення як національної, так і 
внутрішньої безпеки суспільства, що сприятиме чіткій визначеності всіх 
суб’єктів із забезпечення безпеки. Надання більших повноважень одній із 
гілок влади чи політичній силі неминуче призведе до розбалансування всієї 
системи державного управління та законодавчого вирішення безпекових 
питань.

Поряд з цим згідно з Конституцією України Кабінет Міністрів (КМУ) є 
вищим органом виконавчої влади, що забезпечує державно-владні рішення в 
системі забезпечення безпеки (ст.6, ч.1 ст.113, ст.116, ст.117) [1].

Одним із важливих напрямків діяльності КМУ у сфері внутрішньої без-
пеки суспільства є забезпечення розробки і виконання програм структурної 
перебудови в галузях економіки, державної аграрної політики, задоволення 
продовольчих потреб населення, проведення земельної, адміністративної, пен-
сійної та інших реформ. 

Ключовим напрямком є захист конституційних прав та свобод людини і 
громадянина, громадського порядку, а також протидія злочинності та коруп-
ції. Але для більш активної діяльності у цій сфері потрібно прийняти державну 
програму протидії злочинності у формі закону. Для цього ст. 30 Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України» – «Повноваження Кабінету 
Міністрів України з розробки і забезпечення виконання загальнодержавних 
програм» доповнити у п.1 після слів «охорони довкілля» словами «протидії 
злочинності» і далі за текстом. Це зобов’яже уряд не тільки розробляти такі 
програми, а й забезпечувати їх реалізацію на всіх рівнях виконавчої влади.    

Провідним міністерством у сфері протидії злочинності є Міністерство 
внутрішніх справ України (МВС), яке є центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України. Як головний  орган у цій системі воно формує та реалізує державну 
політику у сфері захисту прав і свобод громадян, власності, інтересів суспіль-
ства і держави від протиправних посягань, протидії злочинності, розкриття та 
розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громад-
ської безпеки. Однак, як показало наше дослідження, МВС в останні роки 
неефективно виконує покладені на нього функції, воно втратило свій пріори-
тетний вплив на злочинність. Пов’язано це із соціально-економічними, полі-
тичними, правовими та ідеологічними змінами в державі. Діяльність МВС 
почала політизуватися, статус співробітника міліції – невілюється, погірши-
лось моральне обличчя співробітника МВС. Такий стан речей вимагає карди-
нальних змін не тільки в способах протидії злочинності, але і структурі МВС, 
яка б відповідала сучасним глобалізаційним викликам та криміногенним 
загрозам.
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Реформа МВС – це системна перебудова управлінських, правових та 
ціннісних основ діяльності даного відомства, яка спрямовується на деміліта-
ризацію всієї системи МВС. Головним завданнями міліції є: а) мінімізація 
негативних наслідків від злочинних та кримінально протиправних посягань; 
б) створення та підтримка безпеки соціального середовища.

Структурно міліція (поліція) поділяється на національну і муніципаль-
ну. У повноваження першої входить розкриття злочинів, що загрожують наці-
ональній безпеці (злочини пов’язані із торгівлею людьми, у сфері запобігання 
наркотрафікам, організованої злочинності, бандитизму, тероризму, економіч-
ної безпеки, кіберзлочинності), другої – охорона громадської безпеки, запобі-
гання правопорушенням, розкриття злочинів на місцевому рівні. Таке розпо-
ділення має забезпечити незалежність в управлінні, визначенні пріоритетів у 
запобіганні правопорушенням на місцевому рівні, виборі методів діяльності, 
розпорядженні ресурсами як муніципальної, так і національної міліції.

Аналіз наукових праць та чинного законодавства дає змогу окреслити 
основні ознаки іншого суб’єкта – судової влади. Це: надання судам як спеці-
альним органам держави повноважень у вирішенні віднесених до їх компетен-
ції питань застосування права та реалізації цих повноважень шляхом консти-
туційного, цивільного, кримінального, адміністративного та господарського 
правосуддя з дотриманням процесуальних форм як гарантії законності і спра-
ведливості прийнятих рішень; здатність контролювати законність і правомоч-
ність виконавчої влади;  захист суспільства від можливих законодавчих пору-
шень завдяки конституційному судовому контролю [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Наступним суб’єктом є прокуратура, яка у відповідності Конституції 
України і Закону України «Про прокуратуру» (стаття 2) виконує функції: 
1) підтримання державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів 
громадян або держави в суді у випадках, визначених цим Законом; 3) нагляд 
за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяль-
ність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів при вико-
нанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян [11].

Призначенням прокуратури є нагляд за додержанням і застосуванням 
законів як громадянами, так і іншими суб’єктами безпеки.

Разом з тим аналіз законодавчих актів дає підстави говорити про певні 
суперечності, що існують у них. Так, ч.3 ст.2 Закону України «Про прокурату-
ру» зазначає, що на неї не можна покладати функцій, не передбачені 
Конституцією України. Проте, виходячи зі змісту вищезазначеного закону (ч.2 
ст.25) й інших законів України, зокрема «Про міліцію», «Про Службу безпеки 
України», «Про засади запобігання і протидії корупції» [12], Указу Президента 
України «Про вдосконалення координаційної діяльності правоохоронних 
органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» [13], 
Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, ст.36 треба відміти-
ти, що прокуратура наділена ще й повноваженнями координації діяльності 
правоохоронних органів у сфері протидії злочинності.
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Функція – координації діяльності правоохоронних органів у протидії 
злочинності спрямована на зміцнення законності та правопорядку у спільній 
діяльності відповідних суб’єктів щодо своєчасного виявлення, розкриття та 
профілактики злочинів, а також усунення їх чинників. Узгодження діяльності 
правоохоронних органів і прокуратури щодо протидії злочинності здійснюєть-
ся шляхом проведення спільних нарад, створенням міжвідомчих робочих груп, 
проведенням узгоджених заходів, здійсненням аналітичної діяльності. Разом з 
тим, щоб ця діяльність була більш ефективною до участі у таких нарадах треба 
запрошувати керівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, 
контролюючих органів, громадські об’єднання, які можуть брати участь в обго-
воренні і сприятимуть вирішенню питань, що розглядаються. Але ця функція 
не закріплена в Законі «Про прокуратуру», що не дає їй змоги стати справжнім 
координатором у протидії злочинності при неухильному додержанні та вико-
нанні законів. У зв’язку з цим пропонуємо у ст.25 Закону України «Про про-
куратуру» внести відповідні доповнення. 

Висновки. Дослідження засад взаємодії суб’єктів безпеки в системному 
механізмі протидії злочинності показує, що вона передбачає взаємоузгодже-
ність дій структурно-функціональних компонентів її механізму. Взаємообумов-
люючи один одного, вони дають можливість своєчасно спрямувати зусилля 
суб’єктів на досягнення спільної мети – забезпечення інтересів та безпеки 
людини, суспільства і держави.

Ця система передбачає чітке визначення в правових нормах структури, 
функцій, порядку діяльності, прав, обов’язків та відповідальності всіх суб’єктів 
безпеки. 

Скоординована діяльність усього механізму забезпечення внутрішньої 
безпеки є головною умовою виявлення та усунення криміногенних факторів, 
що детермінують злочинність. 

На основі аналізу діючої системи функціональних повноважень суб’єктів 
забезпечення внутрішньої безпеки пропонуємо такий механізм протидії зло-
чинності. В Конституції України – законі прямої дії – визначити Координа-
ційний комітет протидії злочинності при Президентові України. На підставі 
цього видається закон, який регулює сферу діяльності та нормативно-право-
вий статус відповідного органу. В разі потреби видаються й інші закони, які 
розкривають зміст основних і додаткових функцій, сфер впливу. На підставі 
законодавства кожний суб’єкт забезпечення безпеки, в разі потреби, може 
видавати підзаконні нормативно-правові акти. 
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Постановка проблеми. Процесуальні строки реалізації окремих проце-
суальних прав чи виконання обов’язків є однією з гарантій кримінального 
провадження. Для процесуальних строків характерним є те, що вони забезпе-
чують максимальне скорочення часу між фактом вчинення кримінального 
правопорушення та притягненням винної особи до відповідальності, але, в той 
же час процесуальні строки гарантують забезпечення прав і законних інтересів 
усіх учасників процесу [1, с. 109]. Відповідно до ч.1 ст.113 КПК України про-
цесуальні строки – це встановлені законом або відповідно до нього прокуро-
ром, слідчим суддею або судом проміжки часу, в межах яких учасники кримі-
нального провадження зобов’язані (мають право) приймати процесуальні 
рішення чи вчиняти процесуальні дії [2]. Тобто, процесуальні строки можуть 
бути встановлені не лише у кримінальному процесуальному законодавстві, а і 
прокурором, слідчим суддею або судом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема строків ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження, до яких надано доступ, при-
вертала увагу багатьох науковців, зокрема: В.Т. Маляренка, Н.С. Карпова, 
Ю.П. Гармаєва, С.Б. Фоміна, О.М. Дроздова та Б.І. Яворського. Втім, погляди 
науковців різняться. Одні вчені пропонували взагалі скасувати інститут озна-
йомлення з матеріалами кримінальної справи, інші – стверджували, що учас-
никам процесу слід надавати матеріали кримінального провадження не в 
повному обсязі. Більш переконливою є позиція науковців, які стверджують, 
що інститут знайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування є 
обов’язковим у кримінальному процесі, але потребує вдосконалення [3, с. 187; 
4, с. 7–8]. 

Метою статті є дослідження проблеми регламентації процесуальної 
форми встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження, аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо цього 
питання та визначення і характеристика критеріїв достатності часу для озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження.

© Ю.І. Азаров, 2015
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Основні результати дослідження. В ст.290 КПК України визначається 
процесуальний порядок відкриття матеріалів іншій стороні. Щодо часу, який 
надається сторонам для ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, то в ч. 10 вказаної норми визначено: «Сторонам кримінального про-
вадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійсню-
ється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, 
до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, 
до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального 
провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до 
них зобов’язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після 
спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представ-
ник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, вважаються таки-
ми, що реалізували своє право на доступ до матеріалів» [2]. 

Тобто, КПК України не визначає конкретного часового проміжку про-
тягом якого сторони кримінального провадження можуть знайомитися з мате-
ріалами кримінального провадження, до яких надано доступ. Закон зазначає, 
що сторонам надається «достатній час для ознайомлення», але, кримінальний 
процес – це сфера правовідносин, де стикаються конфлікти інтересів сторони 
захисту й обвинувачення, а тому і погляди на достатність часу у представників 
протилежних сторін кримінального процесу різняться. Зокрема, підозрювані, 
обвинувачені та їх захисники, як правило, вважають, що відсутність чіткої 
законодавчої регламентації строків ознайомлення з матеріалами, до яких нада-
но доступ, та використання у законодавстві оціночного терміну «достатність 
часу» дозволяє стороні обвинувачення та судам при визначенні строку надава-
ти занадто мало часу. Адвокати ж, як правило, наголошують на тому, що для 
ефективного ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не 
достатньо механічного їх прочитання, адже потрібний детальний аналіз мате-
ріалів кримінального провадження [4, с. 7]. 

У зв’язку з цим під час наукових дискусій, які були при розробці про-
екту КПК України, В.Т. Маляренко пропонував передбачити у законі «певний 
максимум часу для простої справи і певний максимум – для складної, протя-
гом якого обвинувачений і його захисник можуть знайомитися з матеріалами 
справи» [3, с. 244]. Втім, визначити узагальнений строк, якого достатньо для 
ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ, досить складно. А тому, 
спроби розробити відповідні методики визначення «достатнього» (розумного) 
строку для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ, поки що є без-
успішними та не знайшли свого закріплення в законодавстві чи підтвердження 
на практиці. 

Як відмічає з цього приводу В.Г. Семенов, причиною тому служать 
занадто суб’єктивні і ситуативні обставини кожного кримінального прова-
дження. Зміст і обсяг матеріалів настільки специфічні, що практично немож-
ливо «усереднити» їх, так само як і виділити «середнього обвинуваченого», що 
має «середню юридичну підготовку», тобто досвід і знання основ кримінально-
го процесуального права, криміналістики та інших наук, передусім теорії дока-
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зів, методики і тактики встановлення обставин, що підлягають доказуванню, 
та інших компонентів [5, с. 24]. 

З метою визначення «достатності» часу для ознайомлення з матеріала-
ми конкретного кримінального провадження, науковці та практики радять 
звертатися до спеціалістів. Зокрема С.Б. Фомін, пропонував передбачити в 
законі можливість проведення відповідної експертизи з метою визначення для 
конкретної особи, з урахуванням її освіти, фізичного і психічного стану та 
інших критеріїв, достатнього часу для того, щоб вона змогла ознайомитися з 
усіма матеріалами справи. Допомогу в цьому могли б надати графологи, пси-
хологи, медики та інші фахівці [6, с. 161]. Проте, в КПК України  2012 р. ця 
пропозиція не знайшла свого закріплення.

Під час обговорення проекту КПК України пропонувалися такі варіанти 
вирішення цього питання: строк, встановлений слідчим суддею, не може бути 
меншим ніж 1 тиждень на кожні 100 сторінок, або – не менше 10 хвилин на 
кожну сторінку [7, с. 757]; доступ до матеріалів кримінального провадження 
надається не пізніше ніж за 5 днів до моменту звернення до суду із обвинуваль-
ним актом [7, с. 754]. 

Вищенаведене свідчить, що критерії визначення достатності часу для 
ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ, не розроблені в кримі-
нальній процесуальній науці та не закріпленні в законодавстві.

Аналіз ухвал суду щодо встановлення строку ознайомлення з матеріала-
ми досудового розслідування, до яких надано доступ, свідчить, що суди, у разі 
звернення до них з клопотанням, здебільшого, надають 5 днів для ознайомлен-
ня. Так, слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва в ухвалі від 
13.02.2013 у справі № 754/2366/13–к визначив підозрюваному та його захис-
нику для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (3 томи) 
строк – до 18 лютого 2013 р. включно, тобто – 5 днів [8]. Слідчий суддя 
Садгірського районного суду м. Чернівці в ухвалі від 01.02.2013 у справі 
№ 726/200/13–к встановив захисникам підозрюваного строк для ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження (кількість томів чи аркушів не 
вказується) до 6 лютого 2013 р., що також складає 5 днів [9].

П’ятиденний строк ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, який встановлювали суди у вищенаведених рішеннях, не випадковий. 
Адже, у рішенні Конституційного Суду України від 18 січня 2012 року (справа 
про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної 
справи) з посиланням на рішення Європейського суду з прав людини, вказано, 
що у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі «Гаважук проти України» 
Європейський суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з 
матеріалами справи протягом п’яти днів є достатнім часом у цій справі в розу-
мінні підпункту «b» п. 3 ст. 6 Конвенції [10].

Обставини справи «Гаважук проти України» були наступними: 29 берез-
ня 2001 р. заявник разом із своїм захисником були повідомлені про те, що його 
обвинувачують у вчиненні вбивства з обтяжуючими обставинами та крадіжки. 
Їм була надана можливість ознайомитися з матеріалами справи протягом 
5 днів. Проте, обвинувальний висновок містив ті самі обвинувачення і ґрунту-
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вався на тих самих фактах, з якими заявник раніше знайомився. А тому, Суд 
дійшов висновку, що заявнику було надано достатньо часу для підготовки 
позиції захисту (п. 74) [11]. 

Європейський суд з прав людини питання адекватності часу та можли-
востей, наданих для підготовки захисту, пропонує вирішувати в контексті 
обставин кожної конкретної справи (п. 66 рішення від 21 жовтня 2010 року у 
справі «Корнєв і Карпенко проти України») [12]. Так у справі «Кемпбелл і 
Фелл (Campbell and Fell) проти Сполученого Королівства» (рішення від 
28 червня 1984 р.) заявник скаржився на те, що він не був достатньо проінфор-
мований про пред’явлені звинувачення, так як його повідомили лише за 5 днів 
до початку судового розгляду (п. 63). Суд, враховуючи простоту звинувачень 
щодо заявника (дисциплінарні порушення правил внутрішнього розпорядку 
тюрми), дійшов висновку, що у нього було «достатньо часу» для підготовки 
свого захисту (п. 98) [13].

А у справі «Хусейн та інші (Huseyn and others) проти Азербайджану» 
(рішення від 26 липня 2011 р.) Суд визнав порушення підпункту «b» п. 3 ст. 6 
Конвенції, відмітивши, що матеріали обвинувачення були досить великими і 
включали, поміж іншого, більше 6200 сторінок документів у 22 томах та відео 
свідчення, записані на 22 відеокасетах. Вивчення такого великого обсягу мате-
ріалів вимагає значного часу для ознайомлення. А тому, Суд, дійшов висновку 
про наявність серйозних проблем з адекватністю і відповідністю часу і спосо-
бів, наданих захисту для ознайомлення (пункти 174–178) [14].

У справі «Шопс (Schöps) проти Німеччини» (рішення від 13 лютого 
2001 р.) Суд не визнав порушення підпункту «b» п. 3 ст. 6 Конвенції, так як всі 
томи справи (132 основних і 2 додаткових – близько 16 000 сторінок в цілому) 
були направлені адвокату за три тижні до прийняття рішення про продовжен-
ня попереднього ув’язнення заявника (п.54). При цьому, слід зауважити, що 
адвокат під час досудового розслідування мав доступ до основних матеріалів, 
які складали 132 томи в цілому (п.24) [15].

Отже, вищенаведені приклади свідчать, що проблему визначення достат-
ності часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
Європейський суд з прав людини вирішує в контексті обставин кожної кон-
кретної справи. Судом не вироблено єдиних критеріїв визначення достатнього 
часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. А тому, 
рішення Суду в цьому випадку мають не стільки прецедентний, скільки орієн-
туючий характер.

Втім, вироблення та тлумачення загальних критеріїв визначення 
«достатності часу для ознайомлення» є необхідним для забезпечення однако-
вої практики застосування положень ч.10 ст.290 КПК України. Аналіз цього 
положення свідчить, що визначення достатності часу для ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження має здійснюватися в кожному кон-
кретному випадку індивідуально з врахуванням обсягу, складності матеріалів 
та умов доступу до них.

Обсяг матеріалів слід визначати з врахуванням кількості аркушів кримі-
нального провадження, кількості та характеристики речових доказів, наявнос-
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ті додатків до протоколів (стенограма, аудіо-, відеозапис), які необхідно про-
слухати чи передивитися. При врахуванні обсягу матеріалів необхідно також 
брати до уваги те, чи ознайомлювалася сторона захисту, потерпілий з матеріа-
лами досудового розслідування до його завершення в порядку, передбаченому 
ст.221 КПК України. 

Складність матеріалів слід визначати з врахуванням кількості підозрю-
ваних, обвинувачених та епізодів кримінальних правопорушень по яких здій-
снювалося досудове розслідування. Зокрема, якщо кримінальне провадження 
здійснюється щодо кримінального правопорушення, вчиненого групою осіб, 
то це вимагає або визначення черговості ознайомлення з матеріалами, або 
виготовлення копій матеріалів кожному учаснику кримінального проваджен-
ня, який буде знайомитися з матеріалами.

Окрім того, складність матеріалів характеризується складністю їх 
сприйняття та розуміння змісту. Адже висновки експертів можуть складати як 
десятки, так і сотні сторінок спеціального тексту, який є складним для пере-
січної особи. В цьому випадку слід брати до уваги такі суб’єктивні ознаки як 
вік, стан здоров’я, наявність та рівень освіти, що також впливає на швидкість 
ознайомлення з матеріалами. Адже швидкість читання, розуміння, сприйняття 
та аналізу матеріалів справи має суто суб’єктивний характер та залежить від 
освіти, досвіду, віку особи та володіння нею українською мовою.

Умови доступу до матеріалів слід визначати також з урахуванням того, 
тримається особа під вартою, чи ні. Цей фактор впливає на тривалість озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження у зв’язку з тим, що якщо 
особа тримається під вартою, то час її ознайомлення із матеріалами досудового 
розслідування залежить від режиму роботи місця тримання під вартою. Слід 
враховувати і те, чи виготовляються копій або відображення матеріалів. Так, у 
ч.4 ст.290 КПК України визначено, що надання доступу до матеріалів включає 
в себе можливість робити копії або відображення матеріалів. Законодавче 
закріплення такої можливості дозволяє значно прискорити час ознайомлення 
з матеріалами досудового розслідування, адже у сторін кримінального прова-
дження буде значно більше часу, так як вони не будуть обмежені графіком 
роботи слідчого та зможуть більш детально вивчати матеріали на подальших 
стадіях кримінального провадження. 

Втім, на практиці можуть виникнути питання щодо реалізації можливос-
ті виготовлення копій та відображень. На сьогоднішній день КПК України не 
визначає, за рахунок кого мають бути здійснені копії матеріалів, до яких надано 
доступ. У нормах КПК України, які регламентують питання щодо процесуаль-
них витрат (статті 118–126 КПК України) про це також нічого не вказано. На 
нашу думку, в цьому випадку варто врахувати положення КПК Грузії, де в ч.7 
ст.83 закріплено, що сторони за свій рахунок мають обмінюватися інформацією 
у вигляді копій. А тому, положення ч.4 ст.290 КПК України слід викласти в 
такій редакції: «Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість сто-
рін робити копії або відображення матеріалів за власний рахунок».

Умови доступу також залежать від наявності матеріалів, які містять 
відомості, що становлять державну таємницю. Адже доступ до таких матеріа-
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лів має свої особливості щодо порядку ознайомлення з документами, які міс-
тять державну таємницю, виписування з них окремих відомостей, їх розмно-
ження, та зберігання.

Висновки. Визначення достатнього часу для ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження має здійснюватися в кожному конкретному 
випадку індивідуально з врахуванням таких критеріїв: обсягу матеріалів, 
складності матеріалів та умов доступу до них. Обсяг матеріалів визначається з 
врахуванням кількісних характеристик аркушів, речових доказів, додатків до 
протоколів. Складність матеріалів визначається з врахуванням кількості під-
озрюваних та епізодів кримінальних правопорушень, а також складністю 
сприйняття та розуміння їх змісту для конкретної особи. Умови доступу до 
матеріалів визначаються з врахуванням того, чи тримається підозрюваний під 
вартою, чи виготовлялися копії або відображення та наявності матеріалів, які 
містять відомості, що становлять державну таємницю. 

Під час прийняття рішення про встановлення строків ознайомлення з 
матеріалами досудового розслідування слідчий суддя має враховувати всі ці 
критерії в комплексі та визначити час, який дійсно буде достатнім для  озна-
йомлення сторонами кримінального провадження з матеріалами, до яких 
надано доступ.
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В статье исследован вопрос регламентации процессуальной формы установле-

ния сроков ознакомления с материалами уголовного производства. Анализируется 
практика Европейского суда по правам человека по определению достаточного време-
ни для ознакомления с материалами уголовного производства. Обращено внимание на 
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The issue of regulation of procedural forms the timing study the criminal proceedings. 

Analyzes the law of the European Court of Human Rights to determine sufficient time to 
study the criminal proceedings. Attention is paid to the problem of defining criteria for 
adequacy of time to study the criminal proceedings and provided their characteristics.
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Стаття надійшла до редакції 12.12.2014.



ЮРИДИЧНА НАУКА № 3/2015

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА152

ЩОДО РОЗШИРЕННЯ ПРЕДМЕТУ ДОКАЗУВАННЯ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

А.В. Форостяний  
кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри кримінального процесу 
Національної академії внутрішніх справ

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження обґрунтовуєть-
ся існуванням у теорії кримінального процесу спірних питань щодо необхід-
ності включення до предмету доказування причин і умов, які сприяли вчинен-
ню кримінального правопорушення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематику загального 
предмету доказування досліджували Б.Бурбело О.Вакулик, В.Гончаренко, 
В. Грачов, Ю. Грошевий, О. Капліна, О. Крикунов, Т. Лукашкіна, 
М. Погорецький, В. Тертишник, О. Тугарова, Р. Шехавцов, О. Шило, 
М. Шумило та ін. 

Метою статті є розгляд питання про доцільність включення до предмету 
доказування положення, що у кримінальному провадженні підлягають доказу-
ванню причини та умови, які сприяли вчиненню кримінального правопору-
шення.

Основні результати дослідження. Загальний предмет доказування 
закріплений у ч.1 ст.91 Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК). Зокрема, у кримінальному провадженні  підлягають доказуван-
ню такі обставини: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб 
та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, 
мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, 
завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних 
витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого криміналь-
ного правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 
пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 
підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою 
для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обстави-
ни, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеці-
альній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопору-
шення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовува-
лися) для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення, 
фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопору-
шення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального право-
порушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, 
виготовлені,  пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення 
кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосуван-
ня до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

© А.В. Форостяний, 2015
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На відміну від КПК 1960 р., у чинному КПК відсутні статті про обов’язок 
слідчого, прокурора встановлювати причини та умови, які сприяли вчиненню 
кримінального правопорушення, вносити подання про вжиття заходів для їх 
усунення до відповідного державного органу, громадської організації або поса-
дової особи. На цьому акцентують увагу науковці.

«На жаль, – відмічає С.Баранов, – у змісті нового КПК не знайшли 
свого подальшого розвитку положення старого КПК про таку форму запобі-
гання злочинам як  подання слідчого по усуненню причин та умов, які сприяли 
вчиненню конкретного злочину, що на наш погляд, не буде забезпечувати реа-
лізацію загальних і конкретних завдань профілактики злочинів у суспільстві» 
[1, с.254].

О. Сіренко, досліджуючи питання слідчої профілактики злочинів, зазна-
чає, що КПК не містить норми, яка зобов’язує слідчого при проведенні роз-
слідування виявляти причини і умови, що сприяли вчиненню злочину. Це є 
значним недоліком даного Кодексу [2, с.282]. 

В.Юрчишин пише, що КПК не вимагає від слідчих і прокурорів займа-
тися попередженням кримінальних правопорушень і навіть не зараховує вияв-
лення причин та умов, які сприяли вчиненню цих правопорушень, до предмета 
доказування по кримінальному провадженню (ст.91 КПК). «Це суттєвий недо-
лік, який необхідно терміново усунути, бо спеціально-кримінологічне запобі-
гання кримінальним правопорушенням є обов’язковим атрибутом криміналь-
ного процесу будь-якої демократичної країни світу і займає в ньому чільне 
місце» [3, с.157]. 

«Зумовлено це тим, – продовжує науковець, – що розслідування кримі-
нальних правопорушень, з одного боку, пов’язується з реакцією суспільства і 
держави на конкретне кримінальне правопорушення з метою вжиття до вину-
ватих кримінально-правових заходів, а з іншого – з кримінологічною реакцією 
суспільства і держави на фактори, детермінуючі кримінальні правопорушення, 
шляхом їх усунення чи блокування» [4, с.215].

В. Юрчишин наголошує на тому, що необхідно причини й умови, які 
сприяли вчиненню кримінальних правопорушень, віднести до обставин, які 
підлягають доказуванню, тобто доповнити цим положенням ст.91 КПК, якою 
встановлено предмет доказування 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» [3, с.164].

В. Шибіко пише, що своєрідною «новелою», «а точніше, як видається, 
упущенням законодавства є відсутність у новому КПК України положень 
щодо обов’язку органів, які здійснюють кримінальне провадження, встанов-
лювати причини і умови, які сприяли вчиненню кримінального правопору-
шення, і вживати заходів щодо їх усунення» [5, с.107]. Він запропонував допо-
внити перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному прова-
дженні (ч.1 ст.91 КПК) пунктом «причини та умови, які сприяли вчиненню 
кримінального правопорушення» [5, с.107].
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О. Баганець висловив пропозицію щодо доповнення ст.91 КПК поло-
женням про доказування причин та умов, які сприяли вчиненню криміналь-
них правопорушень [6, с.85].

Її науковець обґрунтовує наступним чином: – відсутність у КПК норми 
про обов’язок слідчого, прокурора встановлювати причини та умови, що спри-
яли вчиненню кримінального правопорушення, зводить нанівець слідчу про-
філактику, – якщо не виявленні ці причини та умови, не можна вести мову про 
всебічне та повне проведення досудового розслідування; – відмова законодав-
ця від регулювання у КПК питання про встановлення причин та умов, що 
сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, не узгоджується з Указами 
Президента України та розпорядженнями Кабінету Міністрів України про 
профілактику злочинності, – відсутність у КПК норми про доказування при-
чин та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, призвело 
до того, що цей Кодекс вступає  у суперечність з п.5 ч.2 ст.29, п.3 ч.1 ст.30 
Закону України «Про прокуратуру». «Оскільки КПК не вимагає, щоб слідчі 
займалися профілактичною діяльністю, прокурор позбавлений можливості 
вимагати від органів досудового розслідування, щоб вони виявляли причини 
вчинення кримінальних правопорушень і умови, що сприяють цьому, вживали 
заходів до їх усунення» [6, с.84-85].

І. Павленко вважає за необхідне доповнити ст.91 КПК положенням про 
розширення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному прова-
дженні, «за рахунок причин та умов вчинення злочину» [7, с.384].

Відсутність причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, у переліку 
обставин предмету доказування науковець вважає неприпустимим з огляду на 
наступне. По-перше, без їх з’ясування неможливо встановити окремі складові 
предмету доказування. «Зокрема, парадоксальним видається доказування 
обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності 
або покарання без встановлення ситуації, в якій вчинявся злочин, внутрішніх 
та зовнішніх факторів, що сприяли його вчиненню. Також фактично унемож-
ливлюється встановлення обставин, які характеризують особу обвинувачено-
го та обставин, які обтяжують чи пом’якшують покарання» [7, с.383-384]. 
По-друге, відсутність у ст.91 КПК норми про обов’язковість доказування при-
чин та умов вчинення злочину вступає в колізію із п.5 ч.2 ст.29 Закону України 
«Про прокуратуру», відповідно до якого на прокуратуру покладається нагляд 
за здійсненням заходів щодо запобігання кримінальним правопорушенням, 
усуненням причин та умов, що сприяють їх вчиненню. По-третє, «без з’ясування 
причин та умов конкретного злочину неможливо побачити загальну картину 
причин та умов того чи іншого виду злочинності, а відтак і злочинності зага-
лом. Це, в свою чергу, паралізує вироблення профілактичних заходів у бороть-
бі з нею» [7, с.383-384].

М. Сербін також вважає за необхідне внести зміни до ст.91 КПК, допо-
внивши перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному про-
вадженні нормою про встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню 
злочину, або доповнити його нормами, аналогічними ст.ст.23, 23-1 КПК 
1960 р. [8, с.190].
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Він підкреслює, що дослідження обставин кримінального провадження 
не є всебічним та повним, якщо не виявлені причини та умови вчинення зло-
чину. Невжиття заходів щодо їх усунення може бути використано для учинен-
ня інших злочинів. Вказане доповнення КПК «буде істотною гарантією дотри-
мання законності у кримінальному судочинстві, сприятиме подальшій активі-
зації профілактичної роботи слідчих» [8, с.190].

Нами поділяються пропозиції вказаних науковців про доповнення ст.91 
КПК положенням, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню 
причини та умови, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення.

Деякі науковці дотримуються іншої думки. Так, наприклад, А.Десятник 
вважає, що включення причин і умов вчинення кримінального правопорушен-
ня до предмету доказування недоцільно, навіть шкідливо для правоохоронної 
діяльності тому, що: а) причини і умови вчинення злочину ніколи не входили 
до предмету доказування, визначеного у ст.64 КПК 1960 р., а тільки виявляли-
ся, встановлювалися відповідно до ст.ст.23, 23-1 цього Кодексу; б) включення 
причин та умов вчинення кримінального правопорушення до предмету дока-
зування надасть можливість учасникам кримінального процесу пред’являти 
стороні обвинувачення претензії, що вони не в повному обсязі їх доказали. 
Тим самим буде затягуватися досудове провадження та судовий розгляд. 
Поясню ється це тим, що вказані причини та умови включають в себе багато 
обставин та фактично безмежні. У повному обсязі їх доказати практично 
неможливо в обмежені строки досудового розслідування. Науковець висловив 
пропозицію передбачити в окремих статтях КПК, що причини та умови вчи-
нення кримінального правопорушення встановлюються, а не доказуються [9, 
с.248].

Думка А.Десятник про недоцільність включення причин і умов вчинен-
ня кримінального правопорушення до предмету доказування нами не поділя-
ється. Під час дії КПК 1960 р. у юридичній літературі слушно відмічалось, «що 
такий підхід до визначення структури предмета доказування є не зовсім пра-
вильним. Встановлення причин злочину та умов його вчинення не може не 
входити до предмета доказування, бо впливає на правильне вирішення кримі-
нальної  справи» [10, с.34].

Також не можна погодитися з пропозицією А.Десятник необхідно 
передбачити в окремих статтях КПК, що причини та умови вчинення кримі-
нального правопорушення встановлюються, а не доказуються. 

У їх пізнанні науковець допускає інший шлях, крім кримінального про-
цесуального доказування. Разом з тим пізнання у кримінальному процесі здій-
снюється лише за допомогою доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та 
оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримі-
нального провадження (ч.2 ст.91 КПК). 

Уявляється, що крім включення до ч.1 ст.91 КПК положення про дока-
зування причин та умов, які сприяли вчиненню кримінального правопорушен-
ня, цей Кодекс також необхідно доповнити статтею, яка б визначала подальші 
дії слідчого та прокурора, коли ця обставина доведена.
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З цього приводу заслуговує на увагу проект Закону України №4444 від 
14 березня 2014 р. «Про внесення змін до Кримінального процесуального 
кодексу України щодо слідчих, що здійснюють досудове розслідування» [11]. 

У цьому законопроекті йдеться про доповнення КПК ст.91-1 «Подання 
слідчого, прокурора в кримінальному провадженні». У ній слушно пропону-
ється передбачити такі положення: слідчий, прокурор, установивши в ході 
досудового розслідування причини і умови, які сприяли вчиненню криміналь-
ного правопорушення, вносять у відповідний державний орган, громадську 
організацію, установу, підприємству незалежно від форм власності або посадо-
вій особі подання про вжиття заходів для усунення цих причин і умов; не піз-
ніше 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, перед-
бачених статтями 254-257 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення.

Потрібно зазначити, що і до розроблення цього законопроекту деякі 
науковці, дослідивши кримінально-процесуальне законодавство тих країн, яке 
регулює питання про вжиття слідчим, прокурором заходів щодо усунення при-
чин та умов, які сприяли вчиненню злочинів, висловлювались за необхідність 
доповнення чинного КПК статтею про профілактичну діяльність сторони 
обвинувачення, в якій пропонувалось закріпити такі ж самі положення,  про 
які йдеться у ст.91-1 вказаного проекту Закону [6, с.86]. 

Висновки. Підсумовуючи проведене дослідження слід зазначити 
наступне. Причини і умови, які сприяли вчиненню кримінального правопору-
шення обов’язково повинні встановлюватися у кримінальному провадженні. З 
цією метою найбільш доцільним є включення причин і умов, які сприяли вчи-
ненню кримінального правопорушення до переліку обставини, передбачених 
ч.1 ст.91 КПК. Крім включення до ч.1 ст.91 КПК положення про доказування 
причин та умов, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення, КПК 
необхідно доповнити статтею, яка б визначала подальші дії слідчого та проку-
рора, коли ця обставина доведена. Найбільш ефективним заходом реагування 
слідчого має бути спеціальний кримінально-процесуальний документ – подан-
ня слідчого про усунення причин і умов, які сприяли вчинення кримінального 
правопорушення. Подання має бути обов’язковим для виконання відповідни-
ми державними органами, громадськими організаціями, установами, підпри-
ємствами незалежно від форм власності або окремими посадовими особами.
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У статті досліджено питання про доцільність включення до предмету доказу-
вання у кримінальному провадженні причин та умов, які сприяли вчиненню криміналь-
ного правопорушення.
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Форостяный А.В. Что касается расширения предмета доказывания в уго-
ловном производстве

В статье исследован вопрос о целесообразности включения в предмет 
доказывания в уголовном производстве причин и условий, которые способствовали б 
совершению уголовного правонарушения.

Ключевые слова: предмет доказывания; причины и условия, способствовав-
шие совершению преступления; предупреждение уголовных правонарушений.
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Постановка проблемы. По мнению Р.В. Нигматуллина, на начало 
ХХI в. «международное сообщество запоздало с выработкой единой стратегии 
действий против организованной преступности и это привело к тому, что в 
короткие сроки она приобрела транснациональный характер и стала угрожать 
фундаментальным устоям государства». Развитие такого негативного сцена-
рия со всей очевидностью обуславливает интенсификацию международного 
сотрудничества в сфере борьбы с преступностью: «правительство любого госу-
дарства, независимо от средств и ресурсов … неспособно в одиночку нанести 
серьезный урон преступности организациям, осуществляющим свои операции 
на международному уровне, диктует необходимость международного сотруд-
ничества» [1, c. 160, 174]. Особенного значения сотрудничество в сфере борьбы 
с преступностью приобретает в связи с активным ростом количества престу-
плений в финансовой сфере. Его причиной является то, что «транснациональ-
ная криминальная деятельность не может устоять в противоправной реальнос-
ти. Ее прибыли должны перемещаться в легальную экономику для того, чтобы 
быть инвестированными. Более того, ей необходима коррупция для функцио-
нирования – для избежания арестов, для получения выгодных контрактов и 
для обретения легитимности в обществе» [2, c. 152]. В этом контексте 
необходимым становится выделение проблемных аспектов развития 
международно-правовых основ борьбы с финансовой преступностью на совре-
менном этапе развития с целью своевременного реагирования на существую-
щие негативные тенденции и обеспечения максимальной эффективности соо-
тветствующих механизмов мегосударственного сотрудничества.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросу международно- 
правового сотрудничества в сфере борьбы с преступностью значительно вни-
мание уделяли такие исследователи как: Н.А. Зелинская, Л.Н. Галенская, 
В.Б. Смелик, Т.Т. Мансуров, И.И. Лукашук, Е. Цингу, Ж. Фаварель-Гарриг и 
др. Вместе с тем, их работы были посвящены или общей характеристике соо-
тветствующего сотрудничества, или же установлению отдельных закономер-
ностей такого сотрудничества. В этом контексте становится очевидным 
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недостаточный уровень разработки вопросов реализации межгосударственно-
го сотрудничества в сфере борьбы с финансовой преступностью в рамках 
отдельных институциональных механизмов, в частности Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on 
Money Laundering, далее – ФАТФ).

Цель статьи состоит в установлении и характеристике проблемных 
аспектов реализации международно-правового сотрудничества государств в 
сфере борьбы с финансовой преступностью на примере ФАТФ.

Основные результаты исследования. Интегрированной целью между-
народно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью в финансовой 
сфере является совместное, объединенное противодействие финансовой пре-
ступности, затрагивающей интересы нескольких государств или всего между-
народного сообщества (исходя из общего понимания целей международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью, сформулированного В.Ф. Цепе-
левым [3, c. 45-46]). Такая цель реализуется через задачи, включающие в себя 
решение более частных, но взаимосвязанных вопросов. К ним можно отнести:

1) организацию предупреждения трансграничной преступности в 
финансовой сфере;

2) осуществление согласованных мер непосредственной борьбы с ней, 
включая исполнение уголовных наказаний;

3) обеспечение надлежащего обращения с правонарушителями.
Для каждого направления международно-правового сотрудничества в 

борьбе с преступностью характерен и свой набор проблемных аспектов его 
реализации. С точки зрения обеспечения надлежащего действия таких прин-
ципов международного права как суверенное равенство и невмешательство во 
внутренние дела можно выделить следующие основные проблемные аспекты 
его реализации на примере сотрудничества в борьбе с отмыванием «грязных» 
денег:

1. Недостаточная репрезентативность государств при разработке и вне-
дрении ключевых международно-правовых инструментов в борьбе с преступ-
ностью в финансовой сфере.   

Согласно Декларации о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответ-
ствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 г. «все государства пользуются 
суверенным равенством. Они имеют одинаковые права и обязанности и явля-
ются равноправными членами международного сообщества, независимо от 
различий экономического, социального, политического или иного характера». 
Договорной основой активного использования принципа суверенного равен-
ства стал  п.2 ст.2 Устава ООН.

Основываясь на императивном принципе суверенного равенства О.Я. 
Трагнюк критикует практику развитых государств в развитии системы меж-
государственного сотрудничества.  Она указывает, что каждое государство 
имеет право принимать участие в решении общих проблем, а также вопросов, 
в которых оно непосредственно заинтересовано. Тем не менее, «к сожалению, 
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ведущие государства мира нередко не проявляют должного уважения к этому 
праву, иногда даже игнорируя его» [4, c. 126].

К числу примеров отсутствия должного уважения к принципу суверен-
ного равенства сторон можно отнести механизмы сотрудничества, 
разработанные в рамках ФАТФ.

По состоянию на 7 февраля 2015 г. полноправными членами ФАТФ 
являются 34 ведущие государства мира и две региональные организации – 
Европейский Союз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского 
залива.

Для получения статуса члена ФАТФ необходимо соответствие таким 
критериям [5]:

1) количественные индикаторы:
– размер валового внутреннего продукта;
– размер банковского сектора, сектора страхования и ценных бумаг;
– количество населения;
2) качественные индикаторы:
– влияние на глобальную финансовую систему, включая ступень 

открытости финансового сектора и уровень его взаимодействия с 
международными рынками;

– уровень соответствия обязательствам в рамках борьбы с отмыванием 
«грязных» денег и противодействия терроризму;

– уровень рисков в сфере борьбы с отмыванием «грязных» денег и 
предпринимаемых усилий по уменьшению их влияния;

3) дополнительные условия:
– уровень соответствия стандартам в финансовом секторе;
– участие в других ведущих международных организациях.
Становится очевидным, что ФАТФ является закрытым объединением 

государств, представляющим интересы прежде всего ведущих стран мира, 
обладающих достаточным экономическим и политическим влиянием. 
Несмотря на это, стандарты, разрабатываемые ФАТФ, в частности, в сфере 
борьбы с отмыванием «грязных» денег, часто становятся «основой для созда-
ния антилегализационного законодательства многих стран», которые не вхо-
дят в состав ФАТФ, даже несмотря на свой рекомендательный характер. 
К примерам таких государств можно отнести Украину, в которой до начала 
ХХІ в. вообще не существовало системы финансового мониторинга [6, с. 281]. 
Тем не менее, такое поведение со сторон государств, не являющихся членами 
ФАТФ, часто оказывается вынужденным. 

В случае с Украиной негативным стимулом к надлежащей имплемента-
ции Сорока рекомендаций ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием «грязных» 
денег стало  решение о включении этого государства в перечень стран и терри-
торий, которые не сотрудничают в сфере предотвращения отмыванию денег 
(т.н. «черный» список), принятое в сентябре 2001 г., что означало возможность 
возникновения ряда негативных последствий. 20 декабря 2002 г. в рамках 
ФАТФ было принято решение о применении к Украине экономических санк-
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ций, которые касались, прежде всего, банковской сферы и сферы финансовых 
услуг [6, c. 282].

Такая политика ФАТФ как закрытого объединения вряд ли может быть 
признана соответствующей принципу суверенного равенства с точки зрения 
справедливого представительства всех заинтересованных государств. Такие 
государства, в случае их несоответствия установленным критериям членства, 
не имеют возможности влиять на процесс разработки и внедрения соответ-
ствующих стандартов, но вынуждены следовать им, как показывает пример 
Украины и ФАТФ.

Еще в первой половине ХХ в. в курсе международного права 
Л. Оппенгейма, дополненного Г. Лаутерпахтом, отмечалось: «Доктрина равен-
ства государств получила свое наиболее яркое выражение в области равенства 
представительства и естественной задачей науки международного права и 
политики является разработка вопроса о желательности и методах дальнейших 
изменений этого вида равенства государств». В противоположном случае 
возможным становится ограничение свободы дискуссий, что может приводить 
к нивелированию «часто полезного влияния малых держав» [7, c. 253]. 
Обоснованность этого утверждения очевидна в полной мере и в современном 
мире, что вынуждает признать необходимость обеспечения более справедливо-
го представительства развивающихся государств в институциональных меха-
низмах сотрудничества в борьбе с преступностью в финансовой сфере. В про-
тивном случае дискриминационный подход, используемый в рамках ФАТФ, 
может привести к нарушению экономической безопасности государств, 
поскольку последняя «в определенной степени зависит от того, насколько 
механизмы, сложившиеся в международном праве, защищают законные права 
и интересы государства в международных отношениях» [8, c. 28].

2. Политика «двойных стандартов» в деятельности международных 
объединений по сотрудничеству в борьбе с преступностью в финансовой сфере.

Инициатива по борьбе с отмыванием «грязных» денег является одной 
из наиболее действенных с точки зрения практической реализации 
предложенных ею подходов. Тем не менее, в доктрине часто можно встретить 
ее скептические оценки, в частности, в контексте взаимоотношений Российской 
Федерации и ФАТФ, которые могут послужить примером применения поли-
тики избирательного и политически обусловленного подхода в предоставле-
нии членства в рамках ФАТФ.

По состоянию на конец 90-х годов ХХ в. Российская Федерация была 
единственной страной Большой восьмерки, в которой отсутствовало дейст-
венное национальное законодательство, отвечающее критериям ФАТФ. Такой 
вывод был подтвержден в 2000 г. Когда ФАТФ подготовила свой первый 
«черный» список государств и территорий, являющихся не сотрудничающими 
в контексте борьбы с отмыванием «грязных» денег, Российская Федерация 
оказалась одним из государств, включенных в него. Она провела необходимую 
работу по обеспечению стандартам ФАТФ на национальном уровне и в 2002 г. 
была исключена из этого списка, а уже в 2003 г. была принята в члены соответ-
ствующего объединения [9, c. 98]. 
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По мнению А. Шеррер, пример Российской Федерации является «вне 
всякого сомнения» ярким свидетельством действенности политики ФАТФ в 
отношении несотрудничающих государств: «Проблема отмывания «грязных» 
денег в России четко демонстрирует успех норм относительно социализации, 
особенно принимая во внимание тот факт, что Россия в значительной мере 
воспринималась как «рискованная» страна. Медленная интеграция России в 
процесс в рамках Большой восьмерки привела Россию к принятию на себя 
более строгих обязательств в борьбе с международной преступностью и к 
более эффективному включению в борьбу с отмыванием денег» [10, c. 10-11]. 
Такая исключительно позитивная оценка политики ФАТФ в отношении 
Российской Федерации вызывает весьма обоснованные сомнения у целого 
ряда исследователей.

В своем исследовании Е. Цингу обращает внимание на то, что присоеди-
нение Российской Федерации к ФАТФ вскоре после исключения из разрабо-
танного этим же объединением «черного» списка может рассматриваться как 
пример политического характера ФАТФ, а также того, что акцент в деятель-
ности ФАТФ сделан скорее на форме, чем на практике регулирования [11, 
c. 11].

Более аргументированную критику подхода ФАТФ в случае с Россией 
представил Ж. Фаварель-Гарриг. Основываясь на детальном изучении при-
мера Российской Федерации, он указывает на то, что основными источниками 
конфликта в случае принятия стандартов ФАТФ на национальном уровне 
являются два проблемных аспекта кампании по отмыванию денег в целом – 
отсутствие четкого определения того, что является отмыванием «грязных» 
денег и неразработанность механизма оценки эффективности кампании как 
таковой. Ключевой причиной возникновения такой ситуации, по его мнению, 
является то, что на международно-правовом уровне инициирование кампании 
по борьбе с отмыванием «грязных» денег стало последствием минимального 
консенсуса, возникшего из совпадения интересов разных участников 
финансовых правоотношений – начиная от правоохранительных органов и 
заканчивая частными финансовыми игроками: «В России, наоборот, кон-
фликт этих разных категорий приобретает особое значение, принимая во вни-
мание как условия превалирования капитализма, появившегося в этой стране, 
так и сложности с определением понятия «грязные деньги». Как легальные, 
так и незаконные способы приобретения богатства, существующие со второй 
половины 1980-х годов, продолжают вызывать враждебность в обществе, 
характеризующемся значительным уровнем бедности. Внутригосударственная 
имплементация международных стандартов по отмыванию денег, таким обра-
зом, не обязательно предполагает приверженность общим ценностям, даже 
минимальному общему видению того, что является целями кампании по борь-
бе с отмыванием денег, но отображает состояние властных взаимоотношений 
и отдельных конфликтов интересов в рамках формальных рамок относительно 
ограничивающего внешнего набора обстоятельств» [12, c. 19]. 

Приведенные аргументы исследователей опосредовано подтверждаются 
и весьма неутешительными экономическими показателями и показателями 
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борьбы с преступностью. Так, по оценкам Д. Кар и С. Фрейтас – экономистов 
из Глобального финансового единства (Global Financial Integrity) – размер 
«теневой» экономики в Российской Федерации достигает 46 % официального 
ВВП. На протяжении 1994-2011 гг. через «теневые» финансовые потоки (illicit 
financial flows) из Российской Федерации было выведено около 211,5 млрд 
дол. США [13, c. 13, 26]. По индексу восприятия коррупции показатель 
Российской Федерации позволил ей занять 136-е место из 175 государств, 
включенных в рейтинг за 2014 г. [14]. Отметим, что «коррупция и отмывание 
«грязных» денег – два взаимосвязанных вида деятельности – являются жиз-
ненно важными для осуществления транснациональных организованных пре-
ступлений» [2, c. 146]. По уровню же соотношения между потерями от уклоне-
ния от налогообложения и бюджетными затратами на сферу охраны здравоох-
ранения Российская Федерация занимала второе место после Боливии в 
2011 г. из 145-ти государств мира, а по объему бюджетных потерь от такого 
вида преступлений как уклонение от налогообложения в абсолютных показа-
телях – 4-место [15, с. 4,5].

Следует отметить, что не только Российская Федерация часто приво-
дится как пример в контексте использования политики «двойных стандартов» 
в рамках ФАТФ. В частности, весьма часто встречается также ссылка на  
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ): в 2002 г. ФАТФ признала соответ-
ствие ОАЭ установленным стандартам по борьбе с отмыванием «грязных» 
денег, несмотря на то, что оценки многих участников как из частного, так и их 
публичного секторов указывали на «проблемность» используемого в ОАЭ 
подхода  [11, c. 11].

3. Правомерность применения негативных последствий относительно 
государств, которые не участвуют в необходимой мере в механизмах междуна-
родно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью в финансовой 
сфере. 

На сегодняшний день Сорок рекомендаций ФАТФ являются между-
народным стандартом, функционирующем как модель (blueprint) для прави-
тельств в разработке нормативно-правового обеспечения борьбы с отмыванием 
грязных денег [16, c. 117]. В целях обеспечения эффективности в рекоменда-
ции 19 указывается: «Финансовые учреждения должны быть обязаны приме-
нять расширенные меры надлежащей проверки к деловым отношениям и 
сделкам с физическими и юридическими лицами и финансовыми учреждени-
ями из стран, в отношении которых к этому призывает ФАТФ. Тип 
применяемых расширенных мер надлежащей проверки должен быть 
эффективным и соответствовать рискам. Страны должны быть в состоянии 
применять соответствующие контрмеры, если к этому призывает ФАТФ. 
Кроме того, страны должны быть в состоянии применять контрмеры незави-
симо от какого-либо призыва ФАТФ. Такие контрмеры должны быть 
эффективны и соответствовать рискам» (ранее – рекомендация 21) [17, c. 25].

В июне 2000 г. ФАТФ впервые опубликовала «черный» список стран, не 
сотрудничающих в деле борьбы с отмыванием «грязных» денег (Non-
Cooperative Countries and Territories). Основанием для включения в этот спи-
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сок стало несоответствие 25-ти критериям, объединенным в четыре группы – 
пробелы в финансовом регулировании; препятствия, обусловленные другими 
регуляторными требованиями; препятствия международному сотрудничеству; 
недостаточность ресурсов для предотвращения и обнаружения деятельности 
по отмыванию «грязных» денег [18, c. 8-10]. Наряду с Российской Федерацией 
в «черный» список ФАТФ вошли Багамские, Каймановы, Маршалловы остро-
ва, Доминика, Израиль, Ливан, Лихтенштейн, Науру, Ниуэ. Панама, 
Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины. Состав этого списка постоянно 
менялся до октября 2006 г., когда из него было исключено последнее государ-
ство – Мьянма [18, c. 13]. 

По мнению Х. Амрани, исключение последнего государства из соответ-
ствующего списка не должно вводить в заблуждение: практика составления 
«черных» списков не прекратила свое существование, но лишь сменила назва-
ние и теперь применяется в качестве публичных заявлений ФАТФ относитель-
но государств и территорий, имеющих значительные проблемы в сфере борьбы 
с отмыванием «грязных» денег (FATF Public Statement). Так, в октябре 2014 г. 
ФАТФ призывала как государства-члены, так и другие государства «к приме-
нению контрмер с целью защиты международной финансовой системы от 
существующих значительных рисков отмывания денег и финансирования тер-
роризма, связанных с такими юрисдикциями» как Иран и КНДР [19]. 

Применяемая ФАТФ практика составления «черных» списков приводит 
к недоверию, оттоку инвестиций и угрозе электронным банковским каналам в 
финансовых системах государств, ставших объектом критики ФАТФ. В этом 
случае закономерным становится возникновение ощутимых экономических и 
финансовых проблем у соответствующих государств [16, c. 127].

По мнению Т. Дойла, подобный подход со стороны ФАТФ вряд ли отве-
чает требованию правомерности, поскольку нарушает целый ряд международно-
правовых норм [20, c. 294-300]:

1) принцип суверенного равенства, закрепленный в ст. 2 Устава ООН, 
предусматривает, что каждое государство-член имеет суверенное право на соб-
ственное осуществление законодательной, исполнительной и судебной влас-
ти. Более конкретнее об этом сказано в Декларации о недопустимости вмеша-
тельства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и 
суверенитета от 21 декабря 1965 г.: «Никакое государство не имеет права 
вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутрен-
ние и внешние дела другого государства. Вследствие этого осуждаются не 
только вооруженное вмешательство, но также все другие формы вмешатель-
ства и всякие угрозы, направленные против правосубъектности государства 
или против его политических, экономических и культурных элементов» [21]. 
Исходя из этого, составление «черных» списков ФАТФ и сопутствующая 
угроза применения экономических санкций против конкретных государств, не 
отвечающих требований Сорока рекомендаций ФАТФ, нарушает требования 
ст. 2 Устава ООН;

2) с учетом положений ст. 41 Устава ООН и того, что отмывание 
«грязных» денег может составлять угрозу миру, отсутствует надлежащее меж-
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дународно-правовое основание для применения санкций относительно госу-
дарств, которые не имплементировали надлежащим образом Сорок рекомен-
даций ФАТФ, что обусловлено отсутствием необходимых решений со стороны 
уполномоченных органов ООН;

3) согласно п. 2 ст. 2 Конвенции ООН о борьбе против незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. 
«стороны осуществляют свои обязательства по настоящей Конвенции в соо-
тветствии с принципами суверенного равенства и территориальной целост-
ности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других 
государств», в частности и в отношении такого преступления как конверсия 
или перевод собственности, полученной в результате совершения одного или 
нескольких конвенционных преступлений (что является одной из 
распространенных форм отмывания «грязных» денег) [22, c. 17].

Очевидно, что основной точкой опоры в концептуальном подходе 
Т. Дойла в критике практики ФАТФ в контексте составления «черных» спис-
ков является именно суверенитет как основополагающая категория системы 
межгосударственного сотрудничества. В этом контексте Х. Амрани отмечает: 
«С точки зрения национального суверенитета, основой обеспокоенности, тре-
бующей должного внимания, является то, то имплементация стандартов 
ФАТФ со стороны государств, не входящих в ее состав, рассматривается как 
противоречащая правам, вытекающим из суверенитета. Таким образом, соо-
тветствующая имплементация может считаться одной из форм вмешательства 
во внутренние дела другого государства. Это противоречит принципу «суве-
ренного равенства» … В то же время, такая ситуация также может противоре-
чить принципу невмешательства, поскольку ни одно государство не может 
применять свои законы и нормативно-правовые акты на территории других 
государств» [16, с. 148].

Выводы. Существующие международно-правовые основы борьбы с 
финансовой преступностью требуют основательного усовершенствования на 
основе обеспечения баланса требований суверенного равенства государств и 
эффективности борьбы с транснациональной преступностью. Такая необходи-
мость возникает в связи с тем, что, как свидетельствует пример ФАТФ, недо-
статочная репрезентативность списка участвующих государств, политический 
характер принимаемых решений относительно предоставления членства и 
тактика применения негативных стимулов к участию в кампании по борьбе с 
преступностью может иметь последствием снижение уровня легитимности 
международно-правовых усилий в сфере борьбы с финансовой преступностью.
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Гамбаров Гейдар Дамір огли. Міжнародно-правові засади боротьби з 
фінансовою злочинністю в контексті їх реалізації (на прикладі ФАТФ)

У статті автор виокремлює та характеризує три основні проблемні аспекти 
розвитку міжнародно-правових засад боротьби зі злочинністю в фінансовій сфері на 
прикладі ФАТФ: 1) недотримання принципу справедливого представництва серед 
держав-членів ФАТФ при розробці ключових міжнародно-правових інструментів 
боротьби з фінансовою злочинністю; 2) застосування «подвійних» стандартів при 
вирішенні питання щодо розширення ФАТФ за рахунок нових держав; 3) порушення 
вимог принципу суверенної рівності та невтручання у внутрішні справи при застосу-
ванні негативних наслідків щодо держав, які не беруть у певній мірі участь в механіз-
мах міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з фінансовою злочинністю. За 
умов збереження таких характеристик неможливо розраховувати на забезпечення 
належного рівня легітимності та ефективності міждержавного співробітництва у 
сфері боротьби з фінансовою злочинністю.

Ключові слова: міждержавне співробітництво, боротьба зі злочинністю, 
ФАТФ, тенденції розвитку співпраці, суверенітет.

Гамбаров Гейдар Дамир оглы. Международно-правовые основы борьбы с 
финансовой преступностью в контексте их реализации (на примере ФАТФ)

В статье автор формулирует и характеризует три основные проблемные 
аспекты развития международно-правовых основ борьбы с преступностью в финан-
совой сфере на примере ФАТФ: 1) несоблюдение принципа справедливого представи-
тельства среди государств-членов ФАТФ при разработке ключевых международно-
правовых инструментов борьбы с финансовой преступностью; 2) применение 
«двойных» стандартов при решении вопроса о расширении ФАТФ за счет новых 
государств; 3) нарушение требований принципа суверенного равенства и невмеша-
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тельства во внутренние дела при применении негативных последствий относительно 
государств, которые не принимают в надлежащей мере участия в механизмах меж-
дународно-правового сотрудничества в борьбе с финансовой преступностью. При 
условии сохранения таких характеристик невозможно предполагать надлежащий 
уровень легитимности и эффективности межгосударственного сотрудничества в 
сфере борьбы с финансовой преступностью.

Ключевые слова: межгосударственное сотрудничество, борьба с преступнос-
тью, ФАТФ, тенденции развития сотрудничества, суверенитет.

Gambarov, Geydar Damir ogly. International and legal basis of counteracting 
financial crimes in the context of realization (on the example of FATF)

 In the article the author focuses on the Financial Action Task Force (FATF) as one of 
the most prominent examples of institutional cooperation in the area of fighting with 
financial criminality. The reason of such success is rooted in the nature of money laundering 
as an object of international cooperation, because it can be characterized as a transnational 
crime that raises worldwide problems. The characteristics of such a crime cannot be solved by 
an individual country, but requires multilateral efforts at an international level. As a result, 
domestic measures are not enough in countering money laundering, making international 
cooperation extremely important in addressing the problem. 

The author makes an attempt to formulate and characterize three main problem 
aspects in the development of international and legal basis for fighting with criminality in 
financial area on the example of FATF: 1) members of FATF cannot be recognized as 
representing interests of all groups of modern states that contradicts the fundamental 
principle of sovereign equality embodied in UN Charter; 2) using of ‘double standarts’ in the 
context of enlargement of FATF members; 3) the practice of using negative stimulus 
concerning non-cooperative states which do not implement FATF standards in the area of 
anti-money laundering regime contradicts such fundamental principles of international law 
as sovereign equality and non-interference.

Keywords: interstate cooperation, fighting with criminality, FATF, tendencies of 
development in cooperation, sovereignty.
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Постановка проблеми. Необхідною умовою розвитку сучасного демо-
кратичного суспільства вважається рівноправна участь чоловіків і жінок у всіх 
сферах життя. У ХХІ ст. провідні демократичні країни світу з максимальною 
швидкістю здійснюють практичні заходи щодо встановлення ґендерної рівно-
ваги як соціальної рівності чоловіків і жінок. Адаптуючись до суспільних 
трансформацій, зумовлених глобалізаційними процесами, прямуючи до 
подальшої демократизації і європейських стандартів, Україна не може омину-
ти цей напрям розвитку. Стаття 24 Конституції України гарантує, що «грома-
дяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознака-
ми» [10].

Термін «ґендер» використовується для характеристики психологічних, 
соціальних та культурних відмінностей у поведінці чоловіків і жінок [4, с. 119]. 
Поняття «соціальне виключення» пов’язано з проблемою нерівних можливос-
тей певних груп населення в суспільстві (інвалідів, людей похилого віку, наці-
ональних меншин та ін.). Також до детермінант нерівних можливостей відно-
сять ґендерну нерівність, що має прояв у доступі до структур влади, сфер 
зайнятості, доходу і власності чоловіків і жінок. 

Аналізуючи ґендерні аспекти соціального виключення, потрібно зверну-
тися до законодавства України, згідно з яким визнано «рівний правовий статус 
жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам 
обох статей брати рівну участь у житті суспільства» [7, с. 56]. Це зазначається 
в Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків», що фактично вважається первинним практичним втіленням основних 
принципів рівності статей у спеціальному законодавчому акті, де закріплю-
ються їх рівні права і можливості, ліквідуючи будь-яку дискримінацію за озна-
ками статі з метою надання можливості реалізувати права, надані Конституцією 
і законами України. Проте реалії життя не завжди відповідають цьому Закону. 

© М.В. Рапаєва, 2015
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За умов майже повної відсутності ґендерних відмінностей в освітньому рівні 
населення України спостерігаються значні викривлення в сфері зайнятості, у 
прийнятті політичних та суспільно значимих рішень, у доступі до ресурсів, 
навіть у приватному житті [13, с. 296]. Це зумовлює актуальність дослідження 
відповідності законодавчої бази щодо ґендерної рівноваги в українському сус-
пільстві реаліям її практичної реалізації, що надасть можливість визначити 
специфіку ґендерних аспектів соціального виключення і визначити шляхи 
подолання таких викривлень у нашій країні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Висвітлення законодавчої 
бази щодо ґендерних проблем було здійснено М.Ратушним, проте основна 
увага в його роботі зосереджувалась на характеристиці ґендерних аспектів 
соціального виключення у засобах масової інформації, не торкаючись специ-
фіки інших сфер суспільного життя [16]. Ґендерні аспекти соціального виклю-
чення в різних сферах суспільного життя України досліджені Е.Лібановою та 
колективом авторів [13, с. 296–317], але ними не аналізується динаміка фор-
мування законодавчої бази щодо ґендерної рівності і ступінь її реалізації. 
Ґрунтовно схарактеризували ґендерні стереотипи та ставлення до них україн-
ського суспільства Ю.Саєнко, М.Васильчук, Л.Амджадін, Г.Герасименко та ін. 
[3], однак протягом наступних років після здійснення їх дослідження було 
створено законодавчі напрацювання, що розширювали і закріплювали нові 
вимоги щодо дотримання ґендерної рівноваги. Значна кількість статистичної 
інформації і висновків щодо проявів ґендерних аспектів соціального виклю-
чення у вищій освіті нашої країни представлена роботою І.Когут [8], але в ній 
висвітлено тільки частину проблем одного з соціальних інститутів – інституту 
освіти, не торкаючись інших (економічного, політичного тощо). Ґендерні 
дослідження різних сфер життєдіяльності українського суспільства були здій-
снені такими науковцями, як: Р.Ануфрієва, О.Балакірєва, О.Бойко, О.Волкова, 
В.Довженко, О.Забужко, О.Іваненко, К.Карпенко, Н.Лавріненко, О.Макарова, 
І.Мироненко, М.Скорик, В.Фесенко та ін. Проте всі вони тільки частково тією 
або іншою мірою торкались деяких аспектів досліджуваної нами проблеми.

Метою статті є аналіз динаміки формування законодавчої бази щодо 
ґендерної рівноваги в Україні і визначення ступеня її практичної реалізації за 
допомогою характеристики ґендерних аспектів соціального виключення та 
здійснення пошуку практичних рекомендацій щодо подолання цих негатив-
них проявів в українському суспільстві.

Основні результати дослідження. Основним нормативно-правовим 
актом, спрямованим на реалізацію жінками і чоловіками своїх рівних прав і 
можливостей, є Конституція України (стаття 24) [10], наведена нами вище. 

Окрім Конституції України тією або іншою мірою ґендерне законодав-
ство відображається у таких законодавчих актах, як: Сімейний кодекс України, 
Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс України [18, 21, 11], Кодекс 
законів про працю України, закони України про освіту, пенсійне забезпечення, 
державну допомогу сім’ям з дітьми, охорону праці, Основи законодавства 
України про охорону здоров’я тощо.
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Незважаючи на значну кількість законодавчих актів, що містили в собі 
ґендерні аспекти, існувала необхідність у створенні і прийнятті спеціального 
основоположного закону з ґендерної проблематики, яким став Закон України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», прийнятий 
Верховною Радою України 8 вересня 2005 р. на розвиток вказаних положень 
Конституції України [7, с.56]. В цьому законі вперше було запроваджено 
визначення таких термінів як «дискримінація за ознакою статі», «ґендерна 
рівність», «ґендерно-правова експертиза» тощо. Також у вказаному Законі 
визначаються основні напрямки державної політики у сфері забезпечення рів-
ності між статями; зазначаються механізми й основні принципи забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі, у сфері 
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, у соціаль-
но-економічній сфері (сфері праці та одержанні винагороди за неї, сфері під-
приємництва, соціального захисту), сфері освіти тощо. Цим Законом також 
передбачено проведення ґендерно-правової експертизи законодавчих норма-
тивно-правових актів, що було покладено на Кабінет Міністрів України. Тому 
такою експертизою займається Міністерство юстиції України (постанова 
КМУ від 12.04.2006р.), згідно з якою ґендерно-правову експертизу чинного 
законодавства та проектів нормативно-правових актів у всіх сферах законо-
давства, що стосуються прав і свобод людини, проводить Міністерство юсти-
ції, а гендерно-правова експертиза проектів нормативно-правових актів здій-
снюється як складова частина гендерної експертизи. 

У грудні 2006 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. 
№1834 була затверджена «Державна програма з утвердження ґендерної рівно-
сті в українському суспільстві на період до 2010 року»[15].

Проте міжнародна спільнота здійснила аналіз практичної реалізації ґен-
дерної політики і ґендерних аспектів соціального виключення в Україні, згідно 
з яким на засіданні Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок 
(45 сесія 2010 р.) було зроблено такі висновки: в українському суспільстві 
сильними залишаються стереотипи щодо ролей та обов’язків жінок і чоловіків; 
недостатньою є представленість жінок у парламенті; у вищих ешелонах вико-
навчої та державної влади; відсутня практика застосування компенсаційних 
заходів, зокрема, введення квот; значними є відмінності у заробітній платі 
жінок і чоловіків, усе ще існує професійна сегрегація та ґендерно-зумовлене 
дискримінаційне ставлення роботодавців у державному та приватному секто-
рах тощо. Особливий наголос робився на відсутності статистичної інформації 
про становище жінок відповідно до всіх напрямків, що їх охоплює Конвенція 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), та на необхід-
ності підвищення ґендерної культури в суспільстві та проведенні заходів з 
підвищення обізнаності державних службовців з положеннями ґендерного 
законодавства [16].

На Саміті ООН (2010), присвяченому узгодженню програми дій для 
прогресу досягнення Цілей розвитку тисячоліття, Україна зобов’язалася до 
2015 р.: 1) забезпечити ґендерне співвідношення (30% жінок до 70% чоловіків) 
у ВРУ, серед депутатів місцевих органів влади, серед вищих державних служ-
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бовців у представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої 
влади; 2) наполовину скоротити розрив у доходах жінок і чоловіків (співвідно-
шення середнього рівня зарплат, %) [16].

Тому наступним кроком відповідно до доручення Прем’єр-міністра 
України від 29.03.2010 р. №13806/1/1-10 був розроблений проект «Державної 
програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на пері-
од до 2016 року», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 
26 вересня 2013 р. № 717. Програма була створена з метою «впровадження 
ґендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства»[5], яку пропо-
нувалось здійснити за допомогою комплексного підходу шляхом: 1) удоско-
налення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, зокрема, шляхом приведення його у відповідність з міжна-
родними стандартами та законодавством Європейського Союзу; 2) здійснен-
ня заходів щодо виконання положень Декларації тисячоліття Організації 
Об’єднаних Націй, зокрема, в частині забезпечення ґендерної рівності; 3) про-
ведення серед роботодавців інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань 
запровадження європейських стандартів рівності працівників у сфері праці; 
4) здійснення заходів щодо скорочення ґендерного розриву в рівні заробітної 
плати жінок і чоловіків; 5) проведення інформаційних кампаній з метою 
висвітлення питань необхідності рівного розподілу сімейних обов’язків та 
відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини; 6) здійс-
нення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для 
участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження підприєм-
ницької діяльності, приділяючи особливу увагу жінкам із сільської місцевос-
ті, представникам національних меншин та жінкам з особливими потребами; 
7) підвищення рівня компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків; 8) виконання на постійній основі робіт із 
впровадження ґендерних підходів у систему освіти; 9) проведення інформа-
ційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та 
навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль 
жінки і чоловіка; 10) розроблення механізму реалізації права на захист від 
дискримінації за ознакою статі та вжиття необхідних заходів за результатами 
розгляду випадків такої дискримінації; 11) виконання договірних та інших 
міжнародних зобов’язань у частині забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків; 12) залучення до виконання завдань, передбачених 
Програмою, міжнародних організацій та громадських об’єднань, діяльність 
яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків [5].

Таким чином, розвиток ґендерного законодавства в Україні здійснюєть-
ся швидкими темпами. 

Незважаючи на законодавчі напрацювання, практична реалізація і діючі 
механізми та інструментарії забезпечення ґендерної рівності залишаються 
недосконалими. Актуальною є недоступність статистичної інформації щодо 
ґендерної рівноваги та ґендерних аспектів соціального виключення в Україні, 
що ускладнює аналіз досліджуваної нами проблеми.



ЮРИДИЧНА НАУКА № 3/2015

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА174

Ґендерні аспекти соціального виключення в Україні переважною мірою 
мають прояв у доступі до структур влади, сфер зайнятості, доходу і власності 
чоловіків і жінок.

Сфера політичних і суспільно значимих рішень охоплює політичну сис-
тему суспільства й управління (не тільки державного, а й вищі щаблі управлін-
ня комерційних організацій), проте жінки переважно залишаються за її межа-
ми, не зважаючи на те, що їх рівноправна участь є вимогою елементарної спра-
ведливості і демократії, умовою сталого розвитку суспільства. Хоч Україні 
властивий високий освітній і професійний потенціал жінок (серед усіх країн 
світу рівень освіти українських жінок визнаний дуже високим, його індекс ста-
новить – 1.000 – це максимальне значення, а 91,5% дорослих жінок мають як 
мінімум середню освіту [1, 19] ) та наявність законодавства, що проголошує 
ґендерну рівність, реальне представництво жінок у складі Верховної Ради 
України за часи незалежності впродовж років залишається дуже низьким. 
Якщо за часів СРСР жінки стабільно складали понад 30% депутатів Верховної 
Ради завдяки системі штучно встановлених квот, то з моменту здобуття неза-
лежності їх відсоток різко скоротився і мав невисоку динаміку зростання (про-
тягом 1991 – 1993 років чисельність жінок не перевищувала 3%, у 1998 склала 
8,1%, у 2004 – 5,6%, 2006 –2010 – 8,7%). Ці показники надзвичайно далекі не 
тільки від європейських, а й від середньосвітових (за даними Між пар-
ламентського Союзу станом на 31.05.2009 р. середній показник представництва 
жінок у національних парламентах країн світу складав 18,4%). За своїми показ-
никами Україна поступилась навіть окремим ісламським державам з фунда-
менталістськими традиціями щодо обмеження ролі жінок у суспільстві сферою 
приватного життя. Так, за даними Міжпарламентського союзу того ж року 
середній регіональний показник представництва жінок в національних парла-
ментах арабських держав світу складав 9,1%, перевищуючи відповідний показ-
ник України [13, с. 301]. У сьомому скликанні (2012 – 2014 рр.) депутатські 
мандати отримали вже 43 жінки, тобто 9,7% від загальної кількості парламента-
рів. Не зважаючи на це, позиція нашої країни за участю ролі жінок у політиці з 
2006 до 2013 року різко знизилась з 97 до 119 місця (зі 136 місць), що вказує на 
різке падіння показників України за глобальним ґендерним індексом [1]. 

Проаналізувати ґендерний склад високопосадовців комерційних органі-
зацій України важко за умов відсутності відповідних моніторингів, проте ста-
тистика вибіркових обстежень і ситуативних досліджень населення, проведе-
них Держкомстатом України показує, що частка жінок на вищих управлін-
ських посадах в промисловості не перевищує 20%, у сільському господарстві – 
9,5%. У невиробничих галузях економіки (навіть у роздрібній торгівлі, готель-
ному та ресторанному бізнесі) частка жінок на вищих керівних посадах не 
перевищує 25%. Переважна більшість жінок зосереджена на нижчих сходин-
ках службової ієрархії. Наприклад, у державній службі на посадах нижчого 
рівня їх 79,4 %, тоді як із просуванням до управлінських посад спостерігається 
скорочення до 14,6% [13, с.303].

Тобто амплітуда висхідної соціальної мобільності для жінок є надзви-
чайно вузькою, оскільки чим вища посада, тим менший до неї доступ. 
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Розбіжність у заробітній платі чоловіків і жінок часто зумовлена дис-
кримінаційною практикою на ринку праці, проявом якої є нарахування біль-
ших премій, надбавок до заробітної плати, надання бонусів чоловікам, а також 
від початку призначення різної заробітної плати при наймі на однакові посади 
на підприємствах приватної форми власності, не зважаючи на однаковий 
рівень освіти і досвід роботи чоловіків і жінок. Дані вибіркових обстежень 
українських домогосподарств стверджують, що середні доходи жінок від під-
приємницької діяльності протягом останніх десяти років складають із незна-
чними коливаннями приблизно 34,3% відповідної статті доходів чоловіків, а 
середні доходи самостійної трудової діяльності жінок – відповідно 39,5% чоло-
вічого показника [13, с.313].

Повністю розкрити викривлення в приватному житті не дозволяють 
межі нашого дослідження. Як приклад можна навести, що українські чоловіки 
у вихованні дітей часто займають відсторонену позицію спостерігачів, будучи 
постійно зайнятими на роботі тощо. Законодавство України дозволяє чолові-
кам на рівні з жінками брати відпустку по догляду за дитиною. У країнах ЄС 
приблизно 15% чоловіків (зарплата яких менша, ніж у дружини або за інших 
обставин) використовують цю відпустку [13, с.306], тоді як такі одиничні 
випадки в Україні сприймаються на рівні національного героїзму.

Зазначені у дослідженні прояви ґендерних аспектів соціального виклю-
чення мають як пряме, так і опосередковане відображення у засобах масової 
інформації, бо саме вони вважаються одним із основних агентів соціалізації. 
Інтернет, фільми, телебачення, газети, журнали не тільки наочно, а й на під-
свідомому рівні демонструють моделі поведінки чоловіків і жінок в усіх сфе-
рах життя. Образ жінки у засобах масової інформації (ЗМІ) є проекцією 
реального становища її прав у суспільстві, тому ЗМІ мають відігравати вагому 
роль у подоланні ґендерної асиметрії. Враховуючи за результатами опитувань 
українського населення те, що найпопулярніший спосіб проведення ним 
дозвілля – це перегляд телепередач (77% у 2002, 87% у 2007 р. тощо) [3, с. 119], 
неможливо не розуміти, наскільки сильно ЗМІ впливають на свідомість і пове-
дінку людини в суспільстві. Дослідити аспекти ґендерної нерівності, що мають 
прояв у всіх засобах масової інформації не дозволяє обсяг нашого досліджен-
ня, тому спробуємо проаналізувати деякі з них. 

Реклама несе в собі явний (інформація про товари або послуги) і латент-
ний, прихований зміст (демонстрація ієрархії взаємодії людей у суспільстві 
тощо). З одного боку дається характеристика чудового миючого засобу, а з іншо-
го показується, хто має його використовувати. Латентний бік реклами показує, 
хто повинний в сім’ї і взагалі в суспільстві готувати їжу, поратися по господар-
ству, а хто – приймати стратегічно важливі рішення тощо. Для сучасної україн-
ської реклами є властивою демонстрація ролі чоловіків як прогресивних рефор-
маторів, тоді як компетенції жінок не виходять за межі домашнього господар-
ства. За результатами досліджень на це звертають увагу 42% експертів-жінок і 
21% експертів-чоловіків [3, с. 25]. Якщо жінка постає у ролі експерта в рекламі 
– то переважно щодо косметичної продукції, ліків для членів родини, проблем 
виховання дітей, особливостей ведення домашнього господарства тощо.
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Слід констатувати, що сучасні телевізійні програми, фільми, Інтернет - 
ресурси все більше уваги акцентують на зовнішньому вигляді жінок як запо-
руці щастя в особистому житті. З екранів телевізорів на латентному рівні 
постійно чуємо: головне для жінки – її дорогий модний і стильний вигляд, що 
допоможе їй знайти перспективного чоловіка, який забезпечить їй багате і без-
турботне існування протягом усього життя. Модельна зовнішність і параметри 
фігури постають стартовим капіталом для подальшого особистого щастя. На 
жаль, в Україні такі дослідження не здійснюються. Але, наприклад, англійські 
соціологи в своїх дослідженнях виявили: більше 20% жінок у Великій Британії 
мають серйозні проблеми з розладом харчування (анорексія, булімія тощо); з 
тринадцятирічного віку 60% британських дівчат починають дотримуватись 
дієти, а серед вісімнадцятирічних таких нараховують вже 80% [4, с. 150]. 
В Україні з екранів телевізорів пропагується, що для жінки не мають серйоз-
ного значення освіта, компетентність, професійний рівень, кар’єрне зростання, 
оскільки першочерговим постає зваблення чоловіка, подальше одруження і 
життя щасливої домогосподарки за рахунок чоловіка.

Підсумовуючи загальні статистичні характеристики ґендерних аспектів 
соціального виключення, слід зазначити, що станом на 2013 рік за індексом 
ґендерної нерівності Україна посіла 61 місце серед 149 країн. Наприклад, 
Казахстан і Російська Федерація відповідно зайняли 59 та 52 позиції. Щодо 
даних рейтингу ґендерної рівності The Global Gender Gap Report 2014 року, 
опублікованих Всесвітнім економічним форумом і представленим 142 країна-
ми світу, перше місце за показниками ґендерної рівності посіла Ісландія, тоді 
як Україна розташувалась на 56-му місці, випередивши Росію (75) та Польщу 
(57), поступившись Білорусі (32) і Молдові (25). Це дало ОБСЄ підставу 
знову дати Україні пораду розширити представництво жінок у політичному 
процесі [20]. 

Висновки. Розвиток ґендерного законодавства в Україні здійснюється 
швидкими темпами, тоді як його практична реалізація, діючі механізми та 
інструментарії забезпечення ґендерної рівноваги залишаються недосконали-
ми. Державні соціальні гарантії ґендерної рівності в Україні не відповідають їх 
реальному стану, складаючи лише законодавче підґрунтя для подальшої реалі-
зації. Проблематичним лишається пошук статистичної інформації щодо ґен-
дерних аспектів соціального виключення, тоді як у країні триває поширення 
ґендерної нерівності, що полягає у непропорційному представленні жіночої 
статі на вищих посадах, доступі до прийняття управлінських рішень, різній 
оплаті праці чоловіків та жінок, існуванні сталих патріархальних стереотипів 
тощо. Вагоме місце у формуванні стереотипів, що сприяють ґендерному 
викривленню, посідають засоби масової інформації (ЗМІ). Переоцінка таких 
стереотипів має бути здійснена в усіх сферах життя нашої країни, починаючи 
з мікрорівня, тобто кожної особистості. З цією метою доцільно для всіх верств 
населення країни здійснювати системну інформаційно-просвітницьку діяль-
ність з питань ґендерної рівності. Потрібно активізувати у засобах масової 
інформації висвітлення законодавчої бази та ініціатив, що забезпечують в 
Україні ґендерну рівновагу. Необхідно втілювати подальшу розробку системи 
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заходів з підвищення рівня ґендерної свідомості керівників в усіх сферах 
життя на підприємствах усіх форм власності, стимулюючи їх до реалізації 
засад ґендерної рівноваги. Доцільно розробити систему заходів для ЗМІ, спря-
мовану на встановлення ґендерного балансу щодо трансляції їх продукції, 
запровадити системні дослідження матеріалів ЗМІ стосовно порушення ними 
ґендерної рівноваги, що мають прояв у рекламі, негативних висловлюваннях 
тощо. Для нашої країни існує потреба у забезпеченні державою механізму 
фінансування й алгоритмів та інструментаріїв подальшого впровадження ґен-
дерної політики. 
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Постановка проблеми. В останні роки наука накопичила досить багато 
фактів, які спонукають дослідників до необхідності нового розуміння природи 
людини і радикального перегляду існуючого наукового світогляду. Фунда-
ментальна межа цих нових уявлень для психології і для науки загалом полягає 
в розумінні того, що свідомість – це первинна властивість існування, а не епі-
феномен матерії.

Cучасні дослідження теоретичних основ екстремальності яскраво пока-
зують, що свідомість людини має парадоксальну природу як зазначив С. Гроф: 
з одного боку, ця свідомість орієнтована на матерію, обмежена і фрагментарна; 
з іншого боку, передбачає сприйняття себе як цілісного, потенційно необмеже-
ного поля свідомості [1]. У звичайному стані життєдіяльності свідомість 
людини має доступ тільки до перших, фрагментарних аспектів. Це породжує 
відчуження, тривогу за своє майбутнє і неефективну життєву стратегію, засно-
вану на силі, суперництві, боротьбі з кримінальною свідомістю, яка спрямова-
на на зовнішні події.

Велика цікавість дослідників, таких як Л.М. Балабанова, Д.І. Дусенко, 
І.В. Данова до психоемоційного стану людини, який спостерігається в останні 
роки, дозволяє викласти думку, що емоційні реакції і емоційні стани людини є 
основною формою усвідомлення нею своєї власної індивідуальності, її суті та 
змісту [2, с.72-74]. Емоційна реакція є безпомилковим індикатором, що вказує 
на істинне ставлення людини до того, що відбувається, в тому числі до свого 
власного «когнітивного» і «поведінкового» функціонування.

Внутрішнє психічне життя людини, в нашому дослідженні до подолання 
екстремальних ситуацій для працівників оперативних підрозділів – це насам-
перед емоційне життя [3, с.205-213].

Для визначення психічного стану працівників, які діють в екстремальних 
ситуаціях, проведене анкетування оперативних працівників, за результатами 
якого з’ясовано, що переважна більшість (35,1%) працюють в районних управ-
ліннях внутрішніх справ, з яких: 57,5% – це працівники карного розшуку, 27,6% 
– спецпідрозділу БОЗ та 14,8% – працівники підрозділів по БЕЗ. Серед рес-
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пондентів більшість (29%) працювали на посадах оперуповноваженого. Стаж 
роботи опитуваних в основному не перевищував п’яти років (35,1%), а стаж 
оперативної роботи яких склав до п’яти років (21,5%). За освітнім рівнем рес-
понденти мали вищу юридичну освіту (59,7%), за віком – до 30 років (49,8%).

Попри всій стандартизації, яку суспільство вносить в хід мислення і 
способи дій, емоційні реакції залишаються суто індивідуальними для кожного 
суб’єкта. Саме завдяки своїм емоційним партнерам людина багато в чому під-
тримує свою індивідуальність у двоєдиному процесі соціалізації й індивідуалі-
зації» [4, с.4]. 

Темпи суспільного життя та вплив на них антисоціальних конфліктів, 
воєнних дій змушують нас по-новому проаналізувати такі ситуації з позицій 
нової галузевої юридичної науки – екстремології, що розповсюджується на всі 
суб’єкти забезпечення життєдіяльності людини. Соціальна і територіальна 
мобільність життєдіяльності становить появу професій з підвищеним рівнем 
психоемоційного навантаження, що приводить до того, що багато механізмів 
регуляції психофізіологічних процесів порушуються. Будь-який людський 
організм і, вироблені протягом тривалої еволюції, механізми захисту вступа-
ють у конфлікт з особливостями антисоціального буття людини, про що зазна-
чає Бурлачук Л.Ф. [5]

У зв’язку з необхідністю діяти активно у соціальному середовищі вини-
кає невідповідність між біологічним і соціальним, що є результатом не тільки 
надзвичайних подразників у навколишньому середовищі, але й ускладненням 
взаємовідносин між працівником оперативного підрозділу і громадянами, які 
порушують закон.

Ф.М. Гиренок зазначив, що нервова система зазнає постійного і зроста-
ючого впливу негативних психічних чинників. І часто, «нормальна адаптація 
змінюється адаптацією патологічного рівня саморегуляції» [6, с.60].

В зв’язку з викладеним, першочергового значення набуває формування 
стресових адекватних способів індивідуальної поведінки ПОП в скрутних, 
емоційно напружених ситуаціях.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про проблеми ефективного  
контролю, регуляції й управління власним психоемоційним станом та ство-
рення індивідуальної антистресової стійкості, про що писали у своїх наукових 
роботах В.І. Барко [7, с.12-14], Л.Д. Гессен [8], М.І. Дьяченко [9], 
Ю.Б. Мак сименко [10, с. 330-331], В.С. Медведєв [11, с. 202-204], Л.І. Мороз 
[12, с. 204-207], С.І. Яковенко [13]. Наукові праці та монографічні дослідження 
визначених авторів безперечно мають велике значення для нової науки екс-
тремологія.

Метою статті є теоретична розробка та впровадження нової наукової 
галузі права – екстремології та на цій основі розробити механізм психологіч-
ної життєдіяльності людини в екстремальних ситуаціях.

Основні результати дослідження. В залежності від впливу та інтенсив-
ності в ЕС ПОП, як зазначають М.О. Середа та М.І. Карнаух, може знаходити-
ся під впливом наступних видів психологічного стресу (психологічний дис-
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трес, гіперстрес, що характеризуються надмірною психологічною надмірністю 
та надінтенсивною психологічною активністю) [14, с.270-272].

Згідно уявлень Д. Вейлланта, для розуміння індивідуальних реакцій на 
стрес також важливі насамперед поняття сили «Его», захисних механізмів і 
регресії. Він вважав, що захисні механізми «Его» встановлюють психобіологіч-
ний гомеостаз, контролюють спокуси і емоції, пом’якшують ефекти дії вну-
трішніх і зовнішніх стресорів [15]. Більшість авторів притримуються точки 
зору, що всі люди переживають приблизно рівну кількість стресових подій, але 
ПОП переживає їх значно більше.

У свою чергу, Ганс Сел’є характеризує стрес як інтегральне поняття та 
виявив трьохфазної природи загального адапційного синдрому, а саме триво-
ги, опору та виснаження [16].

Так, І.В.Волженцев зазначає, що стрес – це неспецифічні, фізіологічні 
прояви адапційної активності при сильних екстремальних для організму впли-
вів [17, с.355-357].

Н.В. Самоукін виділяє комкнікатівний, інформаційний та емоційні 
види стресу [18].

На думку Баутіна М.М., універсальним проявом реакції на стрес є так 
звані психологічні реакції: психічний ступор, психомоторне збудження, психо-
генний транс, реакція гострого лиха, афективно-шокові реакції, істеричний 
психоз [19, с.357-359].

Свідченням зростаючого інтересу дослідників до проблеми подолання 
стресів і контролю емоцій є виникнення понять «міжособистий інтелект» і 
«емоційний інтелект». Професійний інтелект охоплює наступні здібності: 
1) розпізнавання власних емоцій, 2) володіння емоціями, 3) самомотивація, 
4) розуміння емоцій інших людей. 

З поняттям «емоційний інтелект» тісно пов’язано уявлення про «емо-
ційну письменність», тобто цілеспрямоване підвищення соціальної й емоцій-
ної компетентності індивіда. Це пов’язано з питаннями підвищення соціальної 
й емоційної компетентності, направлених на розвиток самосвідомості (розпіз-
навання власних почуттів), емпатії, самосприйняття, комунікативних нави-
чок, впевненості в собі, уміння вирішувати конфлікти й інше.

Професійний інтерес – це специфічна здатність створювати, регулювати 
психічні процеси, а також направляти такі емоції на позитивний результат.

Пояснити таку поведінку дослідники і практики намагаються за допо-
могою психотерапії синтезу, інтеграції різних її концепцій і методів. Зростає 
розуміння важливості обліку взаємодії когнітивних, емоційних, поведінкових 
і професійних механізмів функціонування особистості, а прийоми, детально 
розроблені в основних психотерапевтичних напрямах, можуть успішно допо-
внювати один одного. Однією з передумов для інтеграції різних підходів є 
широке поширення гуманістичної психології й впровадження в практику різ-
них форм групової психотерапії, до яких відносять психодраму, трансактний 
аналіз, групи зустрічей і Т-групи, сеанси марафону, гештальт-терапію тощо. 
Серед наведеного найбільш широке визнання отримує гештальтерапія 
Ф. Перлза (від слова гештальт – «цілісна структура»). Цей підхід отримав 
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широке визнання завдяки не тільки своєму могутньому виховному і терапев-
тичному потенціалу, але й здатності інтегруватися з іншими психотерапевтич-
ними підходами [20]. 

Згідно з концепцією гештальт-терапії, в основі всіх порушень лежить 
обмеження здатності індивіда до підтримки оптимальної рівноваги з середови-
щем, порушення процесу саморегуляції організму. Метою гештальт-терапії є 
інтеграція особистості. Відновлення її початкової цілісності, гармонійності, 
порушеної в процесі виконання завдань ОРД. Основу терапевтичного процесу 
складає усвідомлення і переживання контакту самим з собою і з оточенням, 
але до того носить таємний характер для оточуючих. У зв’язку з цим багато 
уваги приділяється підвищенню усвідомлення різних установок і способів 
поведінки й мислення, які закріпилися в минулому, а також перевірці їх зна-
чення і функцій по боротьбі зі злочинністю.

Гештальтична точка зору привела Перлза до заперечення розділення 
суб’єкта і об’єкта, організму і середовища, розуму і тіла. Великий вплив на 
уявлення Перлза про взаємозв’язок тіла і психіки мали роботи В.Райха з його 
вченням про характер і «м’язовий панцир». В.Райх передбачав, що психологіч-
ний захист виражається на фізіологічному рівні у вигляді м’язових затисків, 
що вказують на заблоковану емоцію. Звільнення емоцій (гніву, страху, задо-
волення, тривоги) за допомогою роботи з тілом дає, за В. Райхом, хороший 
психотерапевтичний ефект [21].

Сьогодні, у зв’язку з появою нових даних про психосоматичні взаємо-
відносини і з розвитком інтегральних форм психотерапії інтерес до Райха і 
його ідей психології тіла росте. У нашій культурі реальність людського тіла – 
область практично малодосліджена психологами. Разом з тим доцільно гово-
рити про культуру тіла, культуру тілесності. Дослідження вчених внесли нове 
розуміння в психосоматичну проблему, які стали важливими складовими 
частинами так званого «гомеостатичного підходу, що розвивається за останні 
десятиріччя». Він об’єднує теоретичні побудови self-психології, теорії об’єктних 
відносин, результати дитячих досліджень, експериментів над тваринами, фізі-
ології, кібернетики. Важливим елементом цієї системи є поняття загальної 
теорії систем, принципів саморегуляції й біозворотнього зв’язку.

З позицій «біопсихосоціальної моделі» організм вбачається як відкрита 
саморегулююча система, що включає як клітини й органи, так і сім’ю і суспіль-
ство в цілому. Хвороба розуміється як наслідок психобіологічної дисрегуляції, 
яка може з’явитися в будь-якій частині живої системи на будь-якому рівні. В 
певній мірі це відноситься і до рівня об’єктних відносин, порушення яких, осо-
бливо ранніх, дитяче-батьківських, патогенно впливає на фізіологічне функці-
онування, до того ж не прямо, через емоційну ланку, а безпосередньо [21]. 
Психобіологічна модель, будучи багатофакторною нелінійною концепцією, 
вносить нове розуміння в природу людських хвороб і здоров’я. Прийшли уяв-
лення і розуміння того, що людина «є одночасно і матеріальний об’єкт, і 
обширне поле свідомості». Таке неперсоніфіковане розуміння психіки, що 
базується на теоретичних концепціях С.Грофа характерне для трансперсо-
нальної психології, включає в себе: глобальну категорію «свідомість», системи 
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конденсованого досвіду, динамічне смислове ущільнення, що несуть в собі 
різноманітну інформацію, яка відноситься до життя організму, як такого, 
включаючи «пам’ять» про його народження, загибель і відродження, а також 
обширну область неусвідомленого. Так, стало зрозуміло, що фізичне здоров’я 
залежить від здатності регулювати (самому або використовуючи зовнішні 
регулювальники) складні емоційні, фізіологічні і біохімічні процеси, що вини-
кають у діяльності ПОП. Однак ця теорія все ще залишається гіпотетичною 
через труднощі її експериментальної перевірки [1].

Сучасний діапазон техніки, що застосовується для регуляції психоемо-
ційного стану людини настільки широкий, що ми можемо лише перерахувати 
і стисло охарактеризувати найбільш важливі з них. Це і психотерапевтичний 
підхід Райха, зміст якого в сексуальному розкріпаченні людини, і біоенерге-
тичний підхід Лоуена, що поєднує в собі велику кількість вправ, включаючи 
дихання, пози, рухи і пряме мануальне втручання для досягнення інтеграції 
«Его» з тілом; і неорайхіанський підхід Келія, відомий під назвою «кореневе 
напруження», де головна увага приділяється звільненню від «м’язової броні», 
що дає вихід стримуваним почуттям страху, гніву, сорому, болю або смутку, а 
також ряду інших наукових теорій.

Практично всі езотеричні системи вже давно використовують тілесні 
практики з метою зміни свідомості і звичної картини світу. Сьогодні існує 
велика різноманітність інших підходів, які цілком сумісні з описаними вище, і 
в чомусь їх доповнюють, основна увага в яких приділяється психосоматичним 
аспектам самодослідження.

Висновки. Отже, коли людина спонтанно або в процесі самодосліджен-
ня отримує доступ до цілісних аспектів свідомості, у неї значно зростає здат-
ність радіти життю та цікавість до нього. Стає можливим отримання інтенсив-
ного задоволення кожного моменту і в кожній звичайній ситуації – від їжі, 
роботи, мистецтва, прогулянок на природі. Приходить розуміння, що мірою є 
якість власного досвіду, а не кількість досягнень або матеріальних благ. Тобто 
людина, яка в минулому піклувалася лише про зняття емоційного і фізичного 
стресу і при досягненні успіху, починає розуміти важливість фундаменталь-
них питань буття і впевненої дії в екстремальних ситуаціях.

При цьому необхідно пам’ятати, що звільнення пригнічених емоцій і 
переживань, полегшуючи психосоматичний стан людини, не завжди призво-
дить до змін динамічного стереотипу на рівні поведінки.

Переживання, що отримуються в процесі холотропного дихання, будучи 
інтегрованими і завершеними, володіють внутрішнім терапевтичним потенці-
алом, оскільки усувають у людини джерела накопичення емоцій і напружень. 
Вони усувають почуття відчуженості, наповнюють людину силою, прагненням 
і оптимізмом, збільшують самоповагу і терпимість до інших. 

Таким чином, зростання інтересу до досвіду незвичайних станів свідо-
мості до проблем самодослідження приведе людину до нових уявлень про себе 
саму і до перегляду багатьох життєвих критеріїв, що безсумнівно позначиться 
на її світовідчутті й якісно змінить її життя.
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Сервецький І.В. Екстремологія: психологічні засади нової галузі юридичної 
науки

Стаття привячена аналізу психологічних засад нової галузі науки – екстремо-
логія, впровадження якої дозволить визначити складові екстремальності, долати 
негативні наслідки, та активно протидіяти їм з метою успішного виконання постав-
лених завдань у протидії злочинності при екстремальних ситуаціях в умовах воєнного 
та назвичайного стану.

Ключові слова: екстремологія, психологічні засади, негативні явища, психоло-
гічний стан.

Сервецкий И.В. Экстремология: психологические основы новой отрасли 
юридической науки

Статья посвящена анализу психологических основ новой отрасли науки – 
экстремология, внедрение которой позволит определить составляющие экстремаль-
ности, преодолевать негативные последствия, и активно противодействовать им с 
целью успешного выполнения поставленных задач для противодействия преступности 
в экстремальных ситуациях и в условиях военной и чрезвычайной ситуации.

Ключевые слова: экстремология, психологические основы, явления, психологи-
ческое состояние.

Servetskіy I.V. Ekstremolohiya: psychological foundations of a new field of 
jurisprudence

Article pryvyachena analysis of the psychological foundations of a new branch of 
science – ekstremolohiya, implementation of which will determine the components of the 
extremity, to overcome the negative effects and action against them for the successful 
execution of tasks in combating crime in extreme situations of war and nazvychaynoho state.

Keywords: ekstremolohiya, psychological principles, adverse effects, psychological state. 

Стаття надійшла до редакції 07.12.2014.
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ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА
Вищий навчальний заклад «Національна академія управління» видає з 2010 року 

періодичний науковий юридичний журнал «Юридична наука». Журнал внесено в 
оновлений перелік фахових видань з юридичних наук постановою Атестаційної колегії 
Міністерства освіти і науки України № 153 від 14.02.2014 р. , крім того журнал 20 квітня 
2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International 
Centre м. Париж); журнал зареєстровано та проіндексовано у таких міжнародних наукометрич-
них каталогах та базах даних: Index Copernicus – з 1 січня 2014 року.

З моменту свого заснування журнал став сполучною ланкою між науковцями і 
практиками, які працюють у науково-дослідних закладах, вищій школі, юриспруденції, 
державних установах України і зарубіжжя, між усіма тими, хто переймається проблема-
ми розвитку юридичної науки, європейськими інтеграційними прагненнями.

Активна участь у наукових публікаціях на шпальтах журналу сприяє розвитку 
фундаментальних та прикладних досліджень з усіх напрямків юридичних наук, поси-
ленню впливу права на вирішення правових, політичних, соціальних, екологічних, 
організаційних та інших проблем розвитку суспільства, держави, входженню України в 
європейський і світовий простір.

Журнал є дуже цікавим для науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів, сту-
дентів, національного господарства, працівників правоохоронних органів, суддів, дер-
жавних службовців та всіх тих, хто цікавиться правом.

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ «ЮРИДИЧНА НАУКА»

• Загальні проблеми розвитку
юридичної науки

• Цивільне, сімейне, міжнародне приватне 
право та цивільне процесуальне право

• Методологія сучасної юридичної науки • Національна безпека та військове право
• Питання теорії прав людини та право-
вої держави

• Кримінальне право, кримінологія, кри-
мінально-виконавче право; кримінальне 
процесуальне право та криміналістика 

• Теорія та історія держави і права • Судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність

• Філософія та соціологія права • Господарське та господарське процесу-
альне право

• Міжнародне право. Право 
Європейського Союзу та порівняльне 
правознавство

• Земельне, аграрне та екологічне право

• Адміністративне, фінансове, податкове 
право та адміністративне судочинство

• Трудове право та право соціального 
захисту

Періодичність видання — 12 раз на рік. Журнал видається українською, росій-
ською, англійською мовами, анотації — українською, російською й англійською мова-
ми. Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування члена-
ми редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою ВНЗ 
«Національна академія управління».
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Заснований у 2010 році. Виходить щомісяця.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 20692-10492 ПР від 28.04.2014 р. 
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 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 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 02 листопада 2012 року за 
№ 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
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.

• 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; 
— внутрішню структуризацію — розділи з назвами або виділені частини.
• 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 видавни-
чої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

• 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).

•  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.

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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Свидетельство о регистрации: серия КВ № 20692-10492 ПР от 28.04.2014 г.
ISSN 2222-5374 

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 
утверждении решений Аттестационной коллегии Министерства образования и науки 
относительно деятельности специализированных ученых советов от 14 февраля 2014», 
в соответствии с подпунктами 35 и 36 пункта 4 Положение о Министерстве образования 
и науки Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 25 апреля 2013 г. 
№ 240, Порядка присуждения научных степеней и присвоения ученого звания старшего 
научного сотрудника, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 
24 июля 2013 г. № 567, Положение о специализированном ученом совете, утвержденно-
го приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 14 сен-
тября 2011 г. № 1059, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 10 октя-
бря 2011 г. 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 г. 
№ 1059, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 10 октября 2011 г. по 
№ 1169/19907, Порядка формирования Перечня научных профессиональных изданий 
Украины, утвержденного приказом Министерства образования и науки, молодежи и 
спорта Украины от 17 октября 2012 г. № 1111, зарегистрированного в Министерстве 
юстиции Украины 2 ноября 2012 г. под № 1850/22162, и на основании решения 
Аттестационной коллегии Министерства образования и науки от 14 февраля 2014 г., –

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 поста-

новлением 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, содер-
жать научные положения, разработанные лично автором, выводы о научном и практическом зна-
чении научной разработки.

• 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;
– внутреннюю структуризацию – разделы с названиями или выделенные части.
• 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 тре-

бованиями государственного стандарта Украины ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библио гра-
фическое описание. Общие требования и правила составления».

• После списка литературы подаются аннотации и ключевые слова на трех языках (укра-
инский, русский, английский).

• Аннотации должны содержать: фамилию и имя автора, название статьи на соответству-
ющих языках. Кроме того, обращаем внимание авторов на то, что обязательно должна быть анно-
тация на английском языке на полторы страницы А-4 (отдельным файлом).

• 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 фами-

лия 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).
• Общий объем публикации (название статьи, сведения об авторе, текст статьи, 

использованные материалы, аннотации, ключевые слова) не должен превышать 20-30 тыс. знаков, 
в порядке исключения, не более 40 тыс. знаков.

К научной статье необходимо предоставить:
– электронный вариант статьи в формате MS Word (docx или doc);
– информационную справку об авторе на украинском и английском языках: фамилия, 

имя, отчество (полностью), научная степень, ученое звание, место работы и должность, почтовый 
адрес, контактный телефон;

– заявление с подписями автора (ов) о том, что присланная статья не публиковалась и не 
подана в любые другие издания;

– фото автора (ов) в формате jpg, tif;
– качественные иллюстративные материалы с названием и нумерацией, пригодные для 

сканирования;
– выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации статьи к печати, заверенную 

надлежащим образом (со статьями кандидатов наук, аспирантов, адъюнктов и соискателей ученой 
степени).

• Статья, представленная в редакцию без соблюдения указанных требований, опубликова-
на не будет.

Редакция оставляет за собой право на рецензирование, редактирование, сокращение и 
отклонение статей.

За достоверность представленной информации ответственность несет автор.
Гонорар за публикацию не оплачивается.
Перепечатка публикуемых материалов журнала осуществляется только с разрешения 

автора и редакции.
Предоставленные материалы не возвращаются.

ВУЗ «НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
НАУЧНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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REQUIREMENTS FOR ACADEMIC PUBLICATIONS
Articles sent to the Editor of «Juridical science», according to the Presidium of the Higher 

Attestation Commission of Ukraine  decree №7D05 / 1 dated January 15, 2003 «On increasing 
demands for specialized issues listed in HAC of Ukraine» should include the following:

• a scientific article should be relevant, with clearly defined problematic issues, include 
scientific positions developed by the author, the conclusions of scientific and practical importance 
of scientific work.

• The paper should include the following elements:
– a problem and its relation to important scientific and practical tasks;
– analysis of recent researches and publications on the issue to be considered;
– definition of specific issues that are not solved in the  problem for research chosen;
– formulation of the objectives of the article;
– summary of the main conclusions of the study;
– conclusions of this study;
– internal structure – sections with names or selected parts.
• References to this or that research should be placed in brackets according to the number 

of mentioning in the list of references with indication of appropriate page  ([3, p. 12]).
A list of sources at the end of the article are compiled in accordance with International 

Standard of Ukraine DSTU GOST 7.1:2006 «A System of Standards on Information, Librarianship 
and publishing. A Bibliographic Notation. A Bibliographic Description. General Requirements 
and Rules of Composition».

• After he references are added abstracts and keywords in three languages (Ukrainian, 
Russian and English).

• Abstracts should include: an author’s name, a title of the article in (Ukrainian, Russian 
and English) languages. The authors should pay attention that there should be an abstract in 
English and half  a page A-4 (in a separate file).

• The article  and the abstract should be named:
a) issue number should be placed before the name (11, 4, 7, etc.);
b) dot after the number of  issue  you should place 2 last figures of the year (14, 15, etc.);
c) underscores (_), then the type of document note – abstract topic – Article;
d) after the title of the articles, underscores (which separate code with the author’s name) 

you should place the author’s last name, name in English and initials.
Example: 11.14_note_Olenenko A.doc (where «note» – markS annotations) or 11.14_ 

topic _Olenenko A.doc. (Where the topic – refer to the article).
• Publication (title, information about author, text, references, abstract, keywords) should 

not exceed 20-30 000 signs. 
Additions to the scientific article:
– An electronic version of the article in a format MS Word (docx or doc);
– Information about the author in Ukrainian and English (surname, first name, middle 

name (in full), academic degree, academic status, place of work and position, mailing address, 
telephone number);

– A statement signed by the author (s) that sent the article is had been not printed and 
have not given to any other editions;

– a photo of the author (s) in the format jpg, tif;
– Qualitative illustrative materials supplied by a name and number suitable for scanning;
– Extract from the minutes of the Department with recommendation of the article for publi-

ca tion, duly certified (for the Articles of Ph.D., graduate students and adjunct academic degree).
• an article submitted to the editor without complying with these requirements shall not 

be published.
Editors reserve the right to review, edit, and reduce decline articles.
For authenticity of the article the author is responsible for.
The royalties are not paid for the publication.
Reprints of published materials in the journal are made only with the permission of the author 

and the publisher.
Available materials are not returned.
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