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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

CONSTITUTIONAL LAW

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ 
РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ  В УКРАЇНІ. 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ

М.М. Крутевич 
викладач кафедри кримінального права
Національної академії внутрішніх справ

Постановка проблеми. В Україні бюджетний процес регулюється 
Бюджетним кодексом України у редакції від 7 квітня 2015 р., згідно з яким 
бюджетний процес – регламентована нормами права діяльність, пов’язана із 
складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем 
за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають 
бюджетну систему України.

Розподіл повноважень у сфері бюджетного процесу здійснюється на під-
ставі конституційного принципу поділу влади і розмежування компетенції. 
Розгляд і затвердження державного бюджету, контроль за його виконанням 
Конституцією України відносяться до компетенції Верховної Ради України. 
На Уряд покладається обов’язок розробити і подати Верховній Раді України 
державний бюджет і забезпечити його виконання, а також подати Верховній 
Раді України звіт про виконання державного бюджету (статті 96, 97 Конституції 
України).

Бюджетним кодексом України регламентується порядок розробки, роз-
гляду і затвердження державного бюджету. Відповідно до цього Верховна Рада 
України не пізніше 01 липня приймає бюджетну резолюцію про основні напря-
ми бюджетної політики, але цьому передує надходження звіту Кабінету 
Міністрів України про стан виконання бюджету поточного року і прогнозу 
економічного розвитку країни. Розробка державного бюджету починається зі 
складання зведеного балансу фінансових ресурсів, визначення основних 
напрямків бюджетної політики, розрахунку контрольних цифр проекту 
бюджету. Для цього у встановлений термін міністерства та інші центральні 
органи виконавчої влади України, державні організації подають свої розрахун-
ки і показники у Міністерство фінансів України, де на їхній основі розробля-
ються контрольні цифри державного бюджету.

Цілісність державного бюджету досягається шляхом включення у нього 
всіх видів джерел бюджетних доходів і всіх напрямків витрат, пов’язаних з 
фінансуванням з державного бюджету. Прийнятий державний бюджет оформ-
ляється законом і стає обов’язковим для виконання по всій території України.

© М.М. Крутевич, 2015
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Складання звіту про виконання державного бюджету починається з 
прийняття Урядом постанови, що встановлює обов’язок усім органам і органі-
заціям, які пов’язані з виконанням державного бюджету, подати в Міністерство 
фінансів України відомості по виконанню бюджету. Міністерство фінансів 
України складає проект звіту за всіма основними показниками доходів і 
витрат і направляє його Уряду. У Верховну Раду України звіт про виконання 
державного бюджету Уряд подає в травні того року, що надходить за звітним.

Загальновизнано, що належне виконання державного бюджету кожної 
країни забезпечується в першу чергу дотриманням бюджетно-фінансового 
законодавства як розпорядниками бюджетних коштів, так і їх адресатами. При 
цьому, в широкому розумінні, фінансовий контроль розповсюджується на всю 
сферу управління об’єктами державної власності (володіння, користування, 
розпорядження), незалежно від їх розташування (як у самій країні, так і за її 
межами). Звідси можна стверджувати, що фінансовий контроль необхідно 
ефективно здійснювати у всіх сферах життя суспільства.

Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до 
Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова пала-
та. Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визна-
чаються законом (ст. 98 Конституції України). Відповідний Закон України 
«Про Рахункову палату», (далі по тексту – Закон) від 11.07.1996, зазнав черго-
вих змін стосовно здійснення контролю за надходженням коштів до Державного 
бюджету України 7 квітня 2015 року. Даний розвиток законодавства, звичай-
но, потребує подальшого наукового підходу до переосмислення повноважень, 
форм та методів діяльності Рахункової палати України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Безумовно, вивчаючи 
питання про правовий статус Рахункової палати, не можливо не торкнутися 
проблем сутності влади, форм і методів її реалізації, системи, завдань, функцій 
та повноважень державних органів, принципів їх організації та функціонування, 
розуміння контролю взагалі та визначення його місця в організації державної 
влади тощо. А тому в числі вчених, роботи яких стали джерелами даного 
дослідження, слід виділити праці В.Б. Авер’янова, І.О. Андрєєва, 
А.С. Анд ріанова, А.А.Анісімова, П.М. Годме, В.М. Горшеньова, И.С. Дейслера, 
П.І. Дроздова, В.А. Євдокімова,     В.Є. Калашникова, В.В. Клочкова, 
В.Ф. Погорілка, Н.Д. Погосяна, П.М.Рабіновича, В.І. Невідомого, 
А.Д. Семен кова, Ю.А. Тихомирова, Є.А. Тихонової, Ю.М. Тодики, М.В. Цвіка, 
В.М. Шаповала, Ю.С. Шемшученка та інших.

Щодо форм контролю, то, наприклад, М.С. Студеникіна називає «вну-
трішній» контроль внутрішньовідомчим і «зовнішній» – позавідомчим контр-
олем [8, с.8]. На нашу думку, внутрішній контроль здійснюється стосовно до 
органів однієї системи, а зовнішній – по відношенню до організаційно непід-
леглих об’єктів. 

Метою статті є дослідження і визначення фінансово-правової природи 
(характеристики) контрольних повноважень Рахункової палати та економіч-
но-правової оцінки їхньої реалізації. Саме для цього вважаємо за доцільне 
керуватися принципом диференційованого підходу до розкриття змісту понят-
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тя «повноваження Рахункової палати»: з одного боку, по колу їх повноважень, 
а з іншого боку – за об’єктами їхнього застосування.

Основні результати дослідження. Відповідно до існуючої фінансово-
правової доктрини сам процес виконання бюджету можна розглядати з двох 
сторін – «адміністративне і бухгалтерсько-фінансове виконання бюджету» [5]. 
Звідси виходить відмітна риса бюджетного контролю: він повинен бути забез-
печений у двох напрямках. Таким чином, на контрольний орган покладається 
подвійне завдання: проведення контролю за адміністративним виконанням 
бюджету і за його фінансовим виконанням. В одному випадку перевірці під-
лягають прийняті акти і проведені на їхній основі розпорядницькі операції – з 
погляду їхньої законності і доцільності; в іншому – правильність документаль-
ного відображення усіх операцій з одержання державних коштів і розпоря-
дження ними – з погляду вірогідності бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності. Хоча контроль у тому чи іншому випадку має за мету правильність 
(своєчасність і повноту) використання державних коштів, кожний із зазначе-
них напрямків припускає різну техніку здійснення бюджетного контролю.

Як і будь-який інший вид контрольної діяльності, бюджетний контроль 
може бути попереднім або наступним. 

Наділяючи Рахункову палату повноваженнями на проведення попере-
днього контролю, Закон не обмежує його предметні рамки тільки бюджетним 
законопроектом. Згідно зі ст.2, у ході виконання своїх задач Рахункова палата 
покликана здійснювати і фінансову експертизу проектів державних законів, а 
також тих нормативних правових актів органів державної влади, що передба-
чають витрати, які покриваються за рахунок коштів державного бюджету і 
бюджетів державних позабюджетних фондів. Об’єктом попереднього контро-
лю з боку Рахункової палати у Законі названі «міжнародні договори України, 
державні програми й інші документи, що стосуються питання державного 
бюджету і фінансів України» (ст. 7 Закону).

Наведений вище перелік об’єктів попереднього контролю, що здійсню-
ється Рахунковою палатою, дозволяє говорити про широкі повноваження 
українського контрольного органу у рамках виконання ним експертної й 
інформаційної функцій. Реалізуючі повноваження в цій сфері діяльності, 
Рахункова палата дає висновки за проектами і представляє їх (як і висновки 
щодо виконання бюджету) у парламенті.

Готуючи висновки щодо проекту державного бюджету, Рахункова пала-
та проводить експертизу не тільки обґрунтованості його дохідних і видаткових 
статей, але і розмірів державного внутрішнього і зовнішнього боргу і дефіциту 
державного бюджету (ст.22 Закону). Що стосується проектів нормативно-пра-
вових актів, які підлягають експертизі з боку Рахункової палати, то їх коло у 
Законі обмежується тими з них, що приймаються з питань, які розглядаються 
Верховною Радою (ч.2 ст.23 Закону).

Попередньому контролю з боку Рахункової палати підлягають практич-
но всі документи й акти, що торкаються не тільки питання державного бюдже-
ту, але і фінансів України в цілому. Іншими словами, до компетенції Рахункової 
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палати повинні належати будь-які законопроекти й акти Президента України 
і Уряду, що мають фінансові наслідки.

Безперечно, коли в руках контрольного органу зосереджені повнова-
ження на проведення як попереднього, так і наступного контролю, ефектив-
ність його контрольної діяльності значно підвищується, а отже, підвищується 
і ступінь впливу парламенту на управління у сфері фінансів.

Таким чином, головним об’єктом контрольної діяльності Рахункової 
палати є державний бюджет: по відношенню до нього застосовується як наступ-
ний, так і попередній контроль, проводиться перевірка своєчасності виконання 
за обсягами, по структурі і цільовому призначенню, обґрунтованості дохідних і 
видаткових статей, ефективності і доцільності витрат державних коштів.

Щодо понять, що одержали своє вираження в Законі, до державних 
фінансів можна віднести й кошти, які направляються на фінансування й 
обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу України, іноземні кредити 
і позики, що отримуються Урядом від іноземних держав і фінансових органі-
зацій, централізовані фінансові ресурси, державні кредити, валютні кошти, що 
знаходяться у компетенції Уряду. Тобто державна власність – це все матері-
альне і нематеріальне майно, що знаходиться у розпорядженні держави. 
Відповідно, недержавна (приватна) власність – це все інше майно країни, що 
належить або окремим особам або групам осіб.

У Законі України законодавець, формулюючи положення про «сферу 
дії контрольних повноважень Рахункової палати» (ст.4 Закону), дає занадто 
загальний перелік підконтрольних об’єктів і при цьому не окреслює кордонів 
предметного контролю.

Основний критерій вибору об’єктів контролю законодавець визначає в 
залежності від факту використання коштів конкретним суб’єктом господарю-
вання, з державного бюджету чи державної власності. Відповідно до цього 
принципу контролю з боку Рахункової палати підлягають усі державні органи 
(у тому числі їхні апарати) й установи. Сюди в першу чергу віднесені всі органи 
державної влади і їхні посадові особи (ст. 16), у тому числі й усі державні орга-
ни виконавчої влади, підприємства, установи й організації. Характер даних 
об’єктів визначається їхнім статусом – це державні некомерційні організації. 
Насамперед вони зобов’язані надавати на запити Рахункової палати всю необ-
хідну інформацію і саме для них вводиться обов’язкова фінансова звітність.

Закон відносить до першої категорії об’єктів, що підлягають контролю з 
боку Рахункової палати, і державні позабюджетні фонди. Це фінансово-кре-
дитні установи, що створюються державою для управління фінансами у визна-
чених сферах – для пенсійного забезпечення, соціального страхування, реалі-
зації політики зайнятості, медичного страхування й ін. До числа таких об’єктів 
належать і державні організації, доходи яких значною мірою формуються з 
бюджетних коштів (хоча вони відкрито не вказуються у бюджеті). Їх, однак, не 
можна назвати некомерційними, оскільки вони мають право інвестувати час-
тину своїх вільних коштів.

Що ж стосується органів місцевого самоврядування, то в Законі вони 
віднесені до другої групи підконтрольних об’єктів: «...підприємства, організа-
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ції, банки, страхові компанії й інші фінансово-кредитні установи, їхні союзи, 
асоціації й інші об’єднання поза залежністю від видів і форм власності, якщо 
вони одержують, перераховують, використовують кошти з державного бюдже-
ту чи використовують державну власність або управляють нею. За вимогою 
Рахункової палати комерційні банки й інші фінансово-кредитні установи 
зобов’язані надавати їй необхідні документальні підтвердження операцій і 
стану рахунків об’єктів, що перевіряються. Інші підприємства, установи й 
організації зобов’язані надавати за вимогою Рахункової палати довідки і копії 
документів по операціях і розрахунках із ними» (ст.13 Закону).

Третю групу підконтрольних об’єктів діяльності Рахункової палати 
складають недержавні некомерційні організації: суспільні об’єднання, недер-
жавні фонди й ін. На них контрольні повноваження Рахункової палати поши-
рюються лише у тій частині, що пов’язана з одержанням чи перерахуванням 
використання ними коштів державного бюджету, використанням державної 
власності та управління нею.

Особливе місце у реалізації контрольних повноважень Рахункової пала-
ти займає Національний банк України. Хоча законодавець і не називає (у 
рамках ст.16 Закону) його прямо в жодній із названих груп підконтрольних 
об’єктів, усе-таки, з огляду на його значимість у бюджетному процесі і високий 
статус як державної установи, його цілком можна розглядати як важливий 
об’єкт контрольної діяльності Рахункової палати (поряд, наприклад, з Урядом).

Законодавець виділяє дві сфери у діяльності Національного банку, що під-
лягають контролю з боку Рахункової палати, як пріоритетні: 1) уся діяльність 
Національного банку з обслуговування державного бюджету і бюджетів держав-
них позабюджетних фондів (у цьому випадку Закон особливо встановлює прин-
цип здійснення контролю – з погляду законності і своєчасності руху коштів); 2) 
уся діяльність Національного банку з обслуговування державного боргу.

Для забезпечення діяльності Рахункової палати (на запити Рахункової 
палати) Національний банк України і його посадові особи зобов’язані надава-
ти їй усю необхідну інформацію і документацію з питань, що входять у її ком-
петенцію, документальні підтвердження операцій і стану рахунків.

Очевидно, через свій особливий статус – особливого центрального орга-
ну виконавчої влади – Національний банк України не може бути віднесений 
до першої групи підконтрольних об’єктів. Тому контрольні повноваження 
Рахункової палати стосовно до його діяльності обмежені. Зокрема, на нього не 
поширюється обов’язок щодо надання фінансової звітності, який є обов’язковим 
для всіх державних органів, що належать до першої групи.

Таким чином, в Законі України використовується традиційна класифі-
кація суб’єктів господарювання, що відповідає більше перехідному періоду 
економіки: всі господарські структури диференціюються у двох напрямках – 
на комерційні і некомерційні, на державні і недержавні. Що стосується недер-
жавних суб’єктів, що господарюють, то під ними потрібно розуміти приватні 
структури. Для централізованого державного контролю головний інтерес ста-
новить уся маса державних юридичних осіб, що ведуть діяльність в Україні, 
статус яких може залежати і від змісту їх статутів (інших установчих докумен-
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тів), і від структури розподілу сукупного власника. На наш погляд, застосуван-
ня категорії «державний сектор» у класифікації юридичних осіб вищим орга-
ном фінансового контролю України не тільки спростить виконання покладе-
них на нього функцій, але й дозволить удосконалити техніку проведення 
перевірок, їхню методологію.

До форм роботи Рахункової палати належать засідання Колегії 
Рахункової палати. Вона розглядає на своїх засіданнях питання планування та 
організації роботи Рахункової палати, методологію контрольно-ревізійної 
діяльності, підготовки звітів та інформаційних повідомлень, які направляють-
ся до Верховної Ради України та її комітетів, а також матеріали перевірок, 
ревізій і обстежень, що вимагають прийняття колегіального рішення.

Висновки.  При витраті коштів державного бюджету частіше постає про-
блема не прямого розкрадання (хоча і з цим, безумовно, необхідно боротись), а 
неефективного їхнього використання. Досвід роботи вищих органів фінансово-
го контролю за межами нашої країни показує, що основу їхньої діяльності скла-
дає не стільки боротьба зі злочинами, скільки методична робота, спрямована на 
підвищення ефективного бюджетного фінансування. Це здійснюється не тіль-
ки у рамках виконання конкретних бюджетів, але й у законотворчій діяльності, 
правом на участь у якій не володіє Рахункова палата.

Рахункова палата України повинна бути не просто державним органом, 
як це випливає зі змісту діючого закону, а органом державної влади, тобто 
мати владні повноваження стосовно підконтрольних органів і посадових осіб.

Щоб додати більшої ваги рішенням Рахункової палати і підвищити 
загальну ефективність її діяльності, необхідно наділити її правом припиняти 
виконання тих рішень, щодо яких нею розпочате розслідування, до тієї пори, 
поки не буде отримана мотивована відповідь. Природно, що ці рішення 
Рахункової палати повинні підлягати скасуванню в судовому порядку.

Оскільки Рахункова палата є вищим органом фінансового контролю, 
адже здійснює зовнішній контроль, то розширення її повноважень підсилить 
положення Парламенту та контрольно-наглядової гілки влади в Україні. 
Окрім цього, сам бюджетний устрій України повинен бути заснований на 
принципах єдності, повноти, реальності, гласності і самостійності всіх бюдже-
тів, що входять у державну бюджетну систему.
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Problem’s setting: The national law of Ukraine in the field of copyright and 
similar rights establishes the opportunity for owners, in case of their rights 
violation, to demand: 1) compensation of damages (material damage), including 
lost profits, or 2) income collection received by the infringer as a result of violating 
the copyright and (or) similar rights, or 3) compensation. In this case, the court has 
the right to render the decision or resolution on compensation’s payment determined 
by the court, ranging from 10 to 50,000 of minimum wages instead of compensation 
for losses or income collection. So, the legislator distinguishes the above mentioned 
methods of compensation of property damage and indicates that compensation can 
only be assigned instead of other methods of reimbursement.

The national laws of foreign countries also contain provisions concerning the 
possibilities to pay the holder a compensation, but some associate it exclusively as 
moral damage reimbursement, others – as lump sum payment, which is not less than 
the amount of payments that the offender had to pay in the case of receipt of a 
permit for using the rights of intellectual property. Such a different understanding 
of the institution of compensation’s content requires thorough scientific analysis. 
Considering also the fact that Ukrainian courts should alone determine the amount 
of compensation, adequate level of scientific cognition of this way of compensation 
for property damage is very essential.

Analysis of recent research and publications. The issues of compensation 
as reimbursement of property damage were the interest of a number of studies of 
national and foreign scholars, namely: O. Aiupov, I. Vashchyntsia, O. Horodov, 
V. Drobiazko, Yu. Kapitsa, V. Tropin, H. Uvarkin, A. Shtefan, and many others. 
However, some aspects of the compensation institution in the domestic civil law 
science are not considered enough, or these aspects are so controversial among 
scholars that are needed of further scientific studies.

Unsettled issues. The issues in the field of ensuring the rights of the 
defendants in cases of copyright infringement with the claim for compensation, as 
well as the issues on the proportionality of responsibility of the offender with the 
caused damage in the case of compensation are not thoroughly studied in the 
national civil law science. We have not found any studies analyzing the court 
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practice on the subject of possible abuses of compensation by the holders in case of 
minor violations.

Therefore, the objective of this article is research of the content of 
compensation as one of the methods to reimburse property damage under national 
law; the practice of using the norm for its assignment by the courts of Ukraine, as 
well as the analysis of foreign experience in this area.

The main material: First of all, we would like to analyze the concept of 
“compensation” and appropriateness of using this term in relation to the mechanism 
of compensating property damages for copyright infringement.

So Great Explanatory Dictionary of Ukrainian language acknowledges 
reimbursement, equilibration, reward for something, and the sum paid as 
reimbursement, reward; cover of costs, losses [1, c. 560]. That is, existence of costs 
(losses) is fundamental for using the term compensation.

National legal regulation of the concept compensation is as follows:
– Compensation under c. 5 of the p. 2 of the Art. 432 of the Civil Code of 

Ukraine is considered as one-time monetary penalty instead of reimbursement of 
losses for the unauthorized use of intellectual property rights. The scale of the 
penalty is determined in accordance with the law considering the guilty of a person 
and other circumstances that are essential [2].

– Expansion of indicated above norm is contained in the Law of Ukraine “On 
Copyright and Similar Rights”, which establishes the possibility for a court to make 
a judgment or award about paying compensation instead of damages’ reimbursement 
or income collection. So, as we can see the norms of the laws of equal legal force 
contain contradictory provisions: Civil Code of Ukraine provides compensation 
instead of damages’ reimbursement, while the Law – both instead of damages’ 
reimbursement and instead of income collection. The specified difference can lead 
to the fact that the plaintiff can simultaneously request both compensation and 
income collection using the norm adopted later (the norm of Civil Code of 
Ukraine), that contradicts to the national understanding of compensation as an 
alternative.

Besides, the Plenum of the Supreme Court of Ukraine in the p. 42 of the 
Resolution “On Implementing the Legislation by Courts in Cases about Protection 
of Copyright and Similar Rights” indicates that considering the corresponding 
disputes the courts should bear in mind that the compensation is payable in case of 
proving a violation of property rights of copyright’s subject and (or) similar rights, 
but not the scale of losses. Thus, to meet the demand for compensation’s payment 
there is enough evidence of the commission of an act by a person, which are 
admitted infringement of copyright and (or) similar rights.

To determine the sum of such a compensation, which is adequate to violation, 
the court must examine: a fact of violation of property rights and the type of an 
infringement; objective criteria that may indicate the approximate scale of damages 
caused by illegal every individual use of copyright’s object and (or) similar rights; 
the duration and extent of violations (single or multiple use of the disputed 
objects); the amount of income obtained in the offence; number of persons, whose 
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rights are infringed; intent of the defendant; the ability to restore the previous 
situation and the necessary efforts, etc.

Analysis of the mentioned above norms makes it possible to set the following 
compensation’s features: it is an alternative with respect to damages’ reimbursement 
and income collection; the choice of compensation as a way to redress the damage 
id prerogative of the plaintiff; the law sets the minimum and maximum amount of 
such a compensation, which direct determination is the responsibility of the court.

The positions of scholars about the mechanism of compensation are rather 
different: H. Uvarkin considers compensation as a specific way to protect copyright 
that has probabilistic, approximate character [3, c. 12-13]. O. Aiupov considers 
compensation as an unusual phenomenon and atypical, since it is rather complicated 
to achieve a balance of interests [4, c. 117]. Yu. Kapitsa argues that, taking into 
consideration the positive practice of courts using reimbursement in the form of 
compensation for the subjects of copyright and similar rights, it is reasonable to 
preserve this approach spreading the limits of the penalties’ scale (compensation) 
on other objects of intellectual property right and indicating that the scale of 
penalties must not be lower than the amount of royalties or fees, which the offender 
would have to pay [5, c. 370-371]. It is noteworthy that the latter author in his 
positions takes into account not only the national practice, but the practice of the 
EU. To confirm this, we provide the norms of the regional European law, which 
define the essence of compensation.

Therefore, the Guideline of the European Parliament and the Council 
2004/48 / EC on ensuring the enforcement of intellectual property rights indicates: 
Member States may provide that in appropriate cases and at the request of a person, 
who may be the object of the measures provided in this section, the competent 
judicial authorities can enact the decision to pay monetary compensation to the 
party suffered the damage, instead of implementing the measures described in this 
section, if the actions of stated person were not intentional or careless, when using 
these measures may cause disproportionate harm and if the payment of money 
compensation to the party suffered the damage, seems adequate reimbursement [6].

That is, compensation by European standards is used in appropriate cases 
and at the request of a person, who may be the object of measures that is to offer 
compensation instead of other types of claims should the defendant himself. The 
mechanism of compensation in cases of impossibility of clear calculating the amount 
of loss is actively used in national practice, where the request for compensation 
comes out from the plaintiff, not from the defendant, proving a significant difference 
in the understanding the essence of the mechanism of compensation of European 
and national legislators.

The Art. 13 of the Guideline provides that Member States may provide the 
adoption of a decision by the competent judicial authorities, at the request of the 
party suffered the damage, about the payment by the offender, who knew or had 
reasonable cause to know that his actions bear the offence, the subject of 
compensation’s rights adequate to actual damage that was caused by the offence. 
Establishing the compensation the judicial authorities:
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a) take into account all relevant aspects, such as the negative economic 
consequences caused to the party that has suffered damage, including loss of profits, 
any illegal income earned by the offender and, where appropriate, other factors 
besides economic, such as moral damages, caused by the violation of the subject of 
the right; or

b) as an alternative to the provisions of paragraph (a), judicial authorities 
may, in appropriate cases, set the damages’ compensation as a fixed amount, which 
is determined on the basis of at least the size of royalties or fees, which the offender 
would have to pay, if he had asked permission to use rights of intellectual property 
that are referred [6].

As you can see from the above stated norms of European law, compensation 
is used at the initiative of the defendant in unintentional or negligent cases, but in 
cases of direct intent – by the initiative of the plaintiff. It is important to note on 
the absence of any distinction of causes in using compensation in the national 
practice.

Compensation’s amount also varies enough in Ukraine and the EU. Thus, the 
Law of Ukraine “On Copyright and Similar Rights” enacts the possibility of seeking 
compensation in the amount of 10 to 50,000 minimum wages [7]. Nowadays it is 
from 12180 to 60900000 UAH. You must agree that the sums are enough significant. 
And taking into account the fact that the violation may cause petty damage, the 
amount of compensation may be disproportionate to the committed offence.

As it was indicated above, the European practice of using compensations is 
based on the amount of payments that could get the holder in case of legal use of 
intellectual property rights. For example, the German practice and the case-law 
indicate that 100% of charges on regular rates are imposed on violators of copyright. 
The Greek legislation about copyright, similar rights and cultural issues, namely 
the Art. 65 (2) establishes that “a person, who by his own intent or negligence 
violates copyright or similar rights of another person, must compensate moral 
damages and to pay damages’ reimbursement in the amount not less than twice the 
amount that is set by the law or such, which is defined b y the common practice for 
the use accomplished by the offender without a license” [8]. For comparison, the 
courts of Ukraine, according to the recommendations of the Plenum of the Supreme 
Court of Ukraine, in determining the amount of compensation do not even have to 
take into account the data on the amount of payments that the holder could receive 
if the use of his creative activity’s results were lawful. So, it emphasizes the 
differences of the national legal regulation from the European concerning the issue 
of determining the circumstances relevant to establish compensation.

It is important to stress that the attitude of certain scholars to multiplicity 
of compensation’s calculation, which is used in the European practice, is very 
critical. In their opinion, this approach is beyond the institution of compensation 
for property damage and is contrary to the compensation’s nature of this method of 
protection, since the purpose of compensation for property damage is not the 
enrichment of a person, whose rights have been violated, but it is compensation of 
material damage [9, c. 30]. The use of multiplicity also puts compensation with 
other methods of property damage’s reimbursement in unequal position and is a 
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prerequisite for using by plaintiffs. We quite agree with such a point of view, but we 
insist that national practice of using compensation creates greater imbalance. 
Indeed, minimum and maximum limits of compensation stated in the norms of 
legislation puts the courts in a situation, where they are forced while proving the 
fact of copyright violation to take the decision or award on compensation payment 
at least in the minimum limits, while the amount of the loss is negligible. That is, in 
any case, the proof of the copyright infringement, the holders can expect to 
12180 UAH of compensation.

Analysis of the materials of national court practice proves that numerous 
abuses of compensation’s institution from the holders are already present. Thus, 
studying the materials of cases of copyright infringement by commercial courts for 
the period from January 1, 2010 to January 1, 2015 we found out that the decision 
to pay compensation was in 154 cases, while damages’ reimbursement – only in 
85 cases.

Out of 1204 civil cases of copyright infringement decisions of compensation 
payments were taken in 484 cases [10]. Only in 2014 the majority of lawsuits of 
copyright infringement were initiated by the company with limited liability “Masha 
i Miedvied” because of the illegal use of images of characters from the animated 
movie with the same name. Not bothering with the obligation to prove the amount 
of damages and claiming in each of the claims different amount of compensation, the 
courts had to decide on the payment of at least the minimum amount of 
compensation set by the law. So, despite the real damages of the holder, due to the 
compensation mechanism’s use the company collects the minimum size in all courts 
of Ukraine.

There are significant problems from the standpoint of protecting the rights 
of the defendant while using the compensation mechanism. Besides paying the 
compensation at least in the minimum amount, even if the damage was not 
significant, the defendant has no absolute possibilities to change the method of 
reimbursement chosen by the plaintiff. So, p. 2 of the Art. 31 of Civil and 
Procedural Code of Ukraine provides the right of the defendant to accept a claim 
in the whole or in part, and to forward counter-claim. So if the fact of violation 
took place, the defendant could not change the essence of the claim concerning 
compensation payment for damages’ reimbursement or income collection. The 
only procedural possibility to overcome this situation is to conclude amicable 
agreement, but it is possible only with the goodwill of the plaintiff. Analysis of the 
materials of court practice proves that such a “good will” is not unfortunately 
observed among the plaintiffs. This allows to affirm that the compensation at the 
present day became not an alternative mean for property damage reimbursement, 
but a mean of the holders’ enrichment. As the way out of this situation we offer to 
amend the Art. 31 of the Civil and Procedural Code of Ukraine and to state p. 2 of 
this norm as follows: “In the case of plea, the defendant has the right to submit a 
written application to change the way of property damage’s reimbursement”. 
Interpretation of the opportunities to change the way of damage’s reimbursement 
by the defendant must be prescribed in the Resolution of the Plenum of the 
Supreme Court of Ukraine.
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Conclusions: The above stated convinces that a compensation as the 
mechanism for damages’ reimbursement caused by the infringement of intellectual 
property rights does not provide the principles of fairness, integrity and 
reasonableness. In this regard, we express the position of the need for legislative 
adjustment of the institution of compensation, in particular, the establishment of 
the possibility for the defendant to change the chosen by the plaintiff method of 
reimbursement from compensation into, for example, damages’ reimbursement or 
income collection. We also offer to outline in the legislation the scale of compensation 
in the form of double amount of payments that could get the holder in case of legal 
using his intellectual property rights. Further scientific research should be 
conducted in the field of possible use of compensation institution as property 
damages’ reimbursement for patent infringement.
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Bazhenov Mykhailo. Compensation for copyright infringement: analysis of 
using national and foreign practices

The article deals with the one of the refund methods of the damage for infringement 
of copyright – compensation. There was made investigation of legislation and practice of 
applying this method in Ukraine and foreign countries. During the research there was made 
conclusion concerning substantial differences in understanding of category and essence of 
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compensation in national and foreign legislation. Thus the precise changes of national 
legislation for balancing of investigated method understanding were offered by the author.

Keywords: compensation, refund methods, property damage, infringement of 
copyright, lump-sum payment.

Баженов М.І. Компенсація за порушення авторських прав: аналіз націо-
нальної та іноземної практики застосування

Стаття присвячена вивченню одного із способів відшкодування майнової 
шкоди за порушення авторських прав – компенсації. Автором здійснено дослідження 
законодавчого регулювання та практики застосування цього способу в Україні та іно-
земних державах. У ході дослідження зроблено висновок про суттєві відмінності в 
розумінні поняття та суті компенсації у національному та іноземному законодав-
ствах. У зв’язку з цим, автором пропонуються конкретні зміни до національного 
законодавства, покликані збалансувати розуміння досліджуваного способу.

Ключові слова: компенсація, способи відшкодування, майнова шкода, пору-
шення авторських прав, паушальний платіж.

Баженов М.И. Компенсация за нарушение авторских прав: анализ нацио-
нальной и иностранной практики применения

Статья посвящена изучению одного из способов возмещения имущественного 
ущерба за нарушение авторских прав – компенсации. Автором проведено исследова-
ние законодательного регулирования и практики применения этого способа в Украине 
и иностранных государствах. В ходе исследования сделан вывод о существенных раз-
личиях в понимании понятия и сущности компенсации в национальном и иностранном 
законодательстве. В связи с этим, автором предлагаются конкретные изменения в 
национальное законодательство, призванные сбалансировать понимание изучаемого 
способа.

Ключевые слова: компенсация, способы возмещения, имущественный вред, 
нарушение авторских прав, паушальный платеж.

Стаття надійшла до редакції 24.04.2015.
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ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, 
ЗАВДАНОЇ  ГРОМАДЯНИНОВІ НЕЗАКОННИМИ 

ДІЯМИ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, 
ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, 

ПРОКУРАТУРИ І СУДУ

О.С. Онищенко
здобувач кафедри цивільного права і процесу 
Національної академії внутрішніх справ

Постановка проблеми. Ст. 56 Конституції України зазначено, що кожен 
має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самовряду-
вання матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадо-
вих і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень [1, с.148].

Однією із загальних конституційних засад є відповідальність держави 
перед людиною (ст.3 Конституції України), яка ґрунтується на загальновизнаних 
нормах і принципах міжнародного права, зокрема, на тих, що втілені в Декларації 
основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою, 
розробленої VII Конгресом ООН з попередження злочинності і поводження з 
правопорушниками (1985 p.). Резолюція 40 сесії Генеральної Асамблеї ООН реко-
мендувала державам – членам ООН включити в національні закони норми, які 
забороняють зловживання владою і передбачають засоби захисту для жертв таких 
зловживань. Згідно з Декларацією під терміном «жертва» слід розуміти осіб, яким 
індивідуально чи колективно (певній групі) була завдана шкода, включаючи 
тілесні ушкодження, емоційні страждання, матеріальна шкода або суттєве 
обмеження їх основних прав у результаті дії чи бездіяльності, які порушують 
чинні національні кримінальні закони, включаючи ті, що забороняють злочинне 
зловживання владою або є порушенням міжнародно-визнаних норм захисту 
прав людини (ст.1 та 18 Декларації) [2].

Загальноконституційні засади відносин між державою та громадянином, 
зокрема щодо відповідальності держави, втілено в конституційні та цивільно-
правові норми – ст.56 Конституції України, ст.ст. 1173–1176 Цивільного кодексу 
України, а також у інших нормативно-правових актах. 

Так, відповідно до цивільного законодавства, право на відшкодування 
шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, проку-
ратури і суду, виникає в разі постановлення судом виправдувального вироку, 
скасування незаконного вироку суду, закриття кримінальної справи органом 
попереднього (досудового) слідства, а також у разі закриття провадження у 
справі про адміністративне правопорушення. При цьому відшкодування такої 
шкоди здійснюється державою у повному обсязі та незалежно від вини поса-
дових і службових осіб названих органів. Крім цього, цивільним законодав-

© О.С. Онищенко, 2015



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО22

ством передбачено випадки, коли право на відшкодування шкоди не виникає. 
Зокрема, це стосується тих фізичних осіб, які шляхом самообмови перешко-
джали з’ясуванню істини і цим сприяли незаконному засудженню, незаконно-
му притягненню до кримінальної відповідальності, незаконному застосуванню 
запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконно-
му затриманню, незаконному накладенню адміністративного стягнення у 
вигляді арешту чи виправних робіт. Також право на відшкодування ні майно-
вої, ні моральної шкоди не виникає, якщо кримінальну справу закрито на під-
ставі закону про амністію або акта про помилування [3].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі відшкодування 
шкоди в деліктних зобов’язаннях присвячені праці вчених-правознавців: 
М.М. Агаркова, С.С. Алєксєєва, Б.Т. Безлєпкіна, І.А. Бірюкова, Г.М. Бєлякової, 
Д.В. Бобрової, О.В. Дзери, Т.Н. Добровольської, Г.В. Єрьоменко, Ю.О. Заіки, 
Т.І. Ілларіонової, Ю.М. Козлова, О.О. Красавчикова, В.В. Лазарєва, 
О.О. Лов’яка, М.С. Малеіна, М.Ф. Маслова, Г.К. Матвеєва, Ю.Г. Матвеєва, 
Н.І. Мірошникової, І.С.  Ніжинської, В.Т. Нора, О.А. Підопригори, 
Л.А. Прокудіної, І.Б.Протаса, А.М. Савицької, В.Т. Смирнова, А.О. Собчака, 
Р.О. Стефанчука, В.О. Тархова, І.С. Тімуш, М.М. Фролова, Р.О. Халфіної, 
Є.О. Харитонова, Я.М. Шевченко, С.І. Шимон та ін. Проте, більшість робіт 
вказаних авторів присвячені дослідженню загальних питань цивільно-право-
вого регулювання відносин з відшкодування шкоди, тоді, як питання відшко-
дування моральної шкоди залишається малодослідженим.

Мета статті полягає у встановленні правової природи відносин з від-
шкодування моральної шкоди, завданої незаконними діями  органів, що здій-
снюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 
прокуратури і суду, аналізі правової регламентації порядку відшкодування 
моральної шкоди, завданої таким видом деліктів.

Основні результати дослідження. Поняття моральної шкоди визначено 
у частинах 5, 6 ст.4 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, 
завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оператив-
но-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і 
суду», де визначено, що «відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, 
коли незаконні дії органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду 
завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його 
нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових зусиль для 
організації свого життя. Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні 
громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до 
погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і 
бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних 
наслідків морального характеру» [4].

Тобто, під моральною шкодою розуміються страждання (як фізичні, так 
і моральні) і моральні втрати особи. Обовязковою умовою відповідно до 
змісту ст.4 вказаного Закону є наслідки таких страждань і моральної втрати, 
які полягають у: порушенні нормальних життєвих зв’язків особи і додаткових 
зусиль для організації свого життя; погіршення або позбавлення реалізації 
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потерпілим своїх звичок і здібностей; погіршення відносин з оточуючими 
людьми; інші негативні наслідки морального характеру. Такі наслідки можуть 
бути найрізноманітнішими, і у кожному випадку повинні бути встановлені 
судом. Зокрема, до таких інших негативних наслідків морального характеру 
можна віднести: 1) депресія, яка виникла у потерпілого внаслідок його 
незаконного засудження; 2) апатія, що означає хворобливий стан, який 
характеризується байдужим ставленням до навколишнього, зникненням 
зовнішніх проявів емоційних реакцій, розчарування у житті тощо.

Способи відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним 
притягненням до кримінальної відповідальності визначені у статтях 11, 13 
Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 
незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
органів досудового розслідування, прокуратури і суду». Виходячи з аналізу 
даних норм, існують два способи компенсації моральної шкоди:

1). Публікація у засобах масової інформації відомостей, які реабілітують 
громадянина. Даний спосіб компенсації моральної шкоди застосовується у 
випадку, якщо відомості про засудження або притягнення громадянина до 
кримінальної відповідальності, застосування до нього  запобіжного заходу 
взяття під варту чи накладення на нього адміністративного стягнення у 
вигляді арешту чи виправних робіт були поширені в засобах масової інформації. 
У даному випадку вимога про зобов’язання спростування таких відомостей 
буде направлена до засобів масової інформації.

2). Компенсація моральної шкоди у грошовій формі. На відміну від 
Цивільного кодексу України, закон України «Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, проку-
ратури і суду» закріплює норму, яка встановлює мінімальний розмір такої 
компенсації, який становить одну мінімальну заробітну плату за один місяць 
незаконного перебування під слідством або судом. Період часу незаконного 
перебування громадянина під слідством можна вважати час з моменту пору-
шення кримінальної справи щодо такого громадянина до моменту передачі 
справи з обвинувальним висновком до суду. Час незаконного перебування 
громадянина під судом розпочинається з моменту призначення справи до 
судового розгляду та закінчується моментом винесення вироку. 

Встановлений законодавцем мінімальний розмір грошової компенсації 
за моральну шкоду внаслідок незаконного перебування особи під слідством 
або судом, який прив’язаний до мінімальної заробітної плати, на нашу думку, 
необґрунтований. Адже немає зв’язку між мінімальною заробітною платою і 
завданою особі моральною шкодою. Мінімальна заробітна плата – це законо-
давчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, 
нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а 
також погодинну норму праці (обсяг робіт) (ст.5 Кодексу законів про працю 
України; ст.3 Закону України «Про оплату праці»). З нашої точки зору, міні-
мальний розмір компенсації за моральну шкоду визначати у законодавстві не 
потрібно, оскільки немає загальноприйнятих наукових методик визначення 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО24

розміру компенсації моральної шкоди, її критерів і меж, які можна покласти в 
основу визначення необхідного розміру. В кожному окремому випадку розмір 
компенсації повинен визначити суд на основі повного, всебічного, об’єктивного 
розгляду справи, врахувавши всі обстави справи, умови життя потерпілого і 
наслідки, які виникли внаслідок незаконних дій органів дізнання, досудового 
слідства, прокуратури і суду. Максимальний розмір компенсації за моральну 
шкоду, завдану незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, про-
куратури і суду, законодавством не обмежений.

Висновки. Для визначення розміру грошової компенсації моральної 
шкоди, яка була завдана особі незаконним перебуванням під слідством або 
суду, необхідно брати  до уваги такі обставини (критерії): в якому злочині 
особу обвинувачують (можна брати до уваги класифікацію злочинів залежно 
від тяжкості); чи було застосовано запобіжний захід до особи і який саме; 
скільки слідчих дій було проведено і у який час; тривалість досудового слід-
ства; чи перебуває особа у шлюбі; чи має особа дітей; чи працює особа і чи було 
повідомлено роботодавця про перебування особи під слідством; територіальні 
межі поширення інформації про перебування особи під слідством або судом.  
Також, необхідно врахувати наслідки незаконного перебування особи під 
слідством або судом, зокрема: стан здоров’я особи (фізичний і психічний); 
стан відносин у шлюбі; стан відносин з дітьми; ставлення близьких родичів і 
друзів до потерпілого; чи зберіглося за потерпілим місце роботи; чи зберіглися 
у потерпілого життєві цінності та перспективи. Саме виходячи з таких 
критеріїв, необхідно визначати оптимальний розмір грошової компенсації 
моральної шкоди особі. Однак, особа, якій завдано моральну шкоду 
незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, 
повинна сама визначити достатній для себе розмір компенсації, обгрунтованість 
якого встановить суд [5, с.269].

Також поряд із встановленим законодавством грошовим способом 
компенсації моральної шкоди вважаємо, що доцільно було б встановити і 
додаткові спеціальні способи компенсації, виходячи із специфіки завданої 
моральної шкоди та особливостями правовідносин, якими, по суті, було 
завдано моральної шкоди громадянину. 
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Постановка проблеми. Сімейний кодекс України з 2002 р. передбачає 
можливість застосування такого механізму збереження сім’ї та шлюбу, як 
сепарація. Згідно зі ст.119 СКУ «За заявою подружжя або позовом одного з 
них суд може постановити рішення про встановлення для подружжя режиму 
окремого проживання у разі неможливості чи небажання дружини і (або) 
чоловіка проживати спільно».

Вважаємо, що якщо загальні засади сімейного права дають можливість 
та хоча б невеликий шанс на збереження цілісності сім’ї та душевної рівноваги 
подружжя та інших її членів, то законодавець не має права нехтувати цією 
можливістю. 

Сепарація (від лат. separatio — відокремлення, розлучення, розділення) 
в сімейному праві означає позбавлення подружжя, винного у встановленні 
цього режиму, «права на спільне ложе і стіл». Режим сепарації було введено 
католицькою церквою ще у 1563 р., зокрема, йому присвячені канони 863-866, 
1378-1382 Кодексу канонів східних церков. Метою церкви було не збереження 
сім’ї, яка знаходиться на межі розлучення, як прийнято вважати юристами, – 
оскільки  розлучення церквою не дозволялось, як таке, бо шлюб взятий перед 
Богом, укладався довічно, – встановлюючи режим окремого проживання, 
Церква намагалась захистити гідність, фізичне та психічне здоров’я, а іноді, 
навіть, життя іншого з подружжя та дітей. Церква, зокрема, канони 863-866 
Кодексу канонів східних церков виділяли наступні підстави для застосування 
режиму сепарації: чужолозтво (зрада одного з подружжя); реальна загроза 
життю та здоров’ю одного з подружжя (бійки, знущання, інші ситуації); загро-
за душі одного з подружжя чи їхніх дітей (наприклад, перебування іншого з 
подружжя у секті, примушування ним інших членів сім’ї до цього); небезпека 
для спільних дітей (наприклад, знущання над ними, примушування їх до бро-
дяжництва, безвідповідальне ставлення до них) тощо [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання доцільності інсти-
туту сепарації є доволі спірним серед науковців. Калітенко О.М. вважає, що 
якщо неможливо, то, напевно, немає необхідності зберігати такий шлюб [2]. 

© Л.В. Липець, 2015
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З.В. Ромовська, ж висловлюється дещо м’якше: «Сепарація – це перший крок 
до припинення шлюбу, це санкція, але вона дає надію на відновлення повно-
цінних подружніх стосунків» [3]. Беззаперечно доцільним вважає режим сепа-
рації проф., д.ю.н. С.Я. Фурса, обгрунтовуючи дане твердження наступним 
чином: «Якщо між подружжям має місце тимчасовий розлад, склалися напру-
жені стосунки, то їхнє окреме тимчасове проживання дасть можливість заду-
матися над деякими моментами їх сімейного життя, поміркувати наодинці, 
проаналізувати свою поведінку у сім’ї та дійти висновків про можливість 
подальшого проживання однією сім’єю чи, можливо, ставити питання про 
розірвання шлюбу» [4].

Метою статті є обґрунтування доцільності введення інституту сепара-
ції в українське законодавство та необхідність доопрацювання названого 
інституту.

Основні результати дослідження. Відома приказка каже: «Худой мир 
лучше доброй ссоры», а застосовуючи народну мудрість у вітчизняному зако-
нодавстві, можна сказати: «сім’я у стані сепарації завжди краще, аніж розлу-
чення, поділ майна і найприкріше – глибока душевна травма для дітей та 
кожного з подружжя».

Саме тому, вважаємо, що введення режиму сепарації у вітчизняне зако-
нодавство було надзвичайно позитивною і необхідною новелою для багатьох 
українських родин. Особливо це стосується тих сімей, в яких один із подруж-
жя є віруючим і через релігійні переконання не бажає розлучатись, а жити 
поруч з людиною, яка страждає на небезпечне захворювання або має залеж-
ність від наркотиків, алкоголю абощо, просто не має моральних сил. Адже не 
варто забувати, що крім цивільного шлюбу близько половини подружніх пар 
укладають ще й церковний шлюб, який розривається лише за наявності однієї 
з причин, встановлених Земським Собором 1917 р. у «Визначенні про причи-
ни для розірвання шлюбного союзу, освяченого Церквою»: окрім перелюбства 
і взяття однією зі сторін  нового шлюбу, також відхід чоловіка або дружини від 
Православ’я, протиприродні пороки, нездатність до шлюбного співжиття, що 
настала до шлюбу або виявилась наслідком навмисного самокаліцтва, захво-
рювання проказою або сифілісом, тривалу безвісну відсутність, засудження до 
покарання, сполученого з позбавленням всіх прав на майно, посягання на 
життя або здоров’я дружини або дітей, снохацтво, звідництво, користування 
непотребством чоловіка, невиліковну тяжку душевну хворобу, зловмисне 
залишення одного подружжя іншим. У даний час цей перелік підстав до розі-
рвання шлюбу доповнюється такими причинами, як захворювання СНІДом, 
медично засвідчені хронічний алкоголізм або наркоманія, здійснення дружи-
ною аборту за відсутності згоди чоловіка.

Решту обставин, які є беззаперечним підґрунтям для розлучення у суді 
або РАЦСі, Церква трактує, як «важкий хрест», який кожен християнин має 
пронести через все своє життя і Церква не має права полегшувати долі людей 
розлученням. Отже, для тієї верстви населення, яка уклала церковний шлюб, 
розлучення, як правова дія, не рятує ситуацію, адже за церковними канонами 
вони залишаються сім’єю і мають виконувати усі подружні обов’язки. Саме 
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сепарація  єдиний вихід для віруючих, що дозволений як Церквою, так і дер-
жавою.

Зарубіжна судова практика застосовує, також, інститут сепарації за 
наявності таких обставин, як хвороба одного з подружжя (наприклад, психіч-
на, коли перебування з такою особою є небезпечним, або безпліддя), відмова 
одного з подружжя від співжиття, алкоголізм, наркоманія дружини або чоло-
віка, велика різниця між ними у віці та зумовлені цим розбіжності у поглядах, 
належність одного з подружжя до різних сект чи субкультур, інших приводів, 
що призвели до розладу відносин між подружжям. 

На нашу думку, деякі з наведених вище обставин підстави, є досить 
спірними для застосування режиму сепарації. Наприклад, якщо один з 
подружжя бажає встановити режим сепарації, називаючи такі причини, як без-
пліддя або відмова одного з подружжя від співжиття, то звідси випливає, що 
отримавши дозвіл на роздільне проживання, він має намір вступити в близькі, 
або, навіть фактичні шлюбні відносини з іншою особою, можливо, народити з 
нею дитину, що суперечить як моральним нормам, так і загальним засадам 
інституту шлюбу. Адже, сепарація не звільняє від збереження подружньої 
вірності, її встановлення не  дає права на укладення іншого шлюбу. До того ж, 
відбувається сприяння небажаній, з точки зору сімейного права ситуації, коли 
один з подружжя, який знаходиться у стані сепарації проживає в конкубінаті з 
іншою особою. Адже особа може бути членом лише однієї сім’ї. Виникає логіч-
не запитання – якщо один із подружжя ініціює режим сепарації з метою вла-
штування особистого життя з іншою особою, чому він подає заяву про сепара-
цію, а не про розлучення? І перше, що спадає на думку, це звісно, певна мер-
кантильна вигода одного або обох з подружжя зберігати шлюб. Іншими слова-
ми – чим такий шлюб відрізняється від фіктивного, коли особи є подружжям 
лише юридично, а фактично є діловими партнерами, що уклали не шлюб, а 
певну угоду, задля досягнення певної, відомої лише їм мети? Як правило, це 
– отримання державного житла, громадянства, якщо йдеться про шлюб з іно-
земним елементом, інших майнових чи немайнових благ. Вважаю, подібна 
ситуація є аморальною та антиправовою. Не з цією метою в XIV ст. Церква 
ввела інститут сепарації. У літературі виділяють три моделі врегулювання роз-
глядуваного режиму у різних країнах: 1) ту, що ґрунтується на самостійності 
інститутів сепарації та розірвання шлюбу; 2) модель, під час застосування якої 
не розрізняють підстав для сепарації та розірвання шлюбу; саме подружжя 
повинно зробити вибір щодо застосування того чи іншого інституту; 3) модель, 
яка виходить з визнання безпосередньої залежності розірвання шлюбу від 
сепарації, тобто той з подружжя, хто бажає розірвати шлюб, повинен деякий 
час знаходитись у стані сепарації, оформленої рішенням компетентного органу 
(формальної, а не фактичної сепарації, за якої подружжя не проживає разом з 
власної волі та не звертається за оформленням такого стану до жодних уповно-
важених органів) [5].

За національним законодавством інститути окремого проживання та 
розірвання шлюбу мають самостійний характер, оскільки рішення про розі-
рвання шлюбу суд приймає, якщо його подальше збереження суперечить 
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істотним інтересам одного з подружжя чи їхніх дітей, а підставою для встанов-
лення режиму окремого проживання подружжя є згідно зі ст. 119 Сімейного 
кодексу неможливість чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати 
спільно [6].

Український законодавець вважає сепарацію різновидом припинення 
шлюбу, про що свідчить СКУ, який містить ст.ст.119 – 120 відносно інституту 
сепарації саме в Главі 11 «Припинення шлюбу» [6]. Але чи вірно так вважати – 
питання спірне. Якщо виходити з позиції Церкви, яка не дозволяє розлучення 
взагалі, то режим сепарації, дійсно виглядає, як механізм припинення шлюбу. 
Якщо ж, виходити з засад чинного сімейного права, то подружжя, яке за повної 
свободи розлучення, обирає, все ж таки, режим сепарації вважається таким, що 
намагається шлюб зберегти, а не припинити. На підтримку названої точки 
зору виступає й сімейне законодавство інших країн, зокрема, Цивільний 
кодекс Франції, який дозволяє на будь-якій стадії судового розгляду справи 
про розлучення, змінити позов про розірвання шлюбу на позов про встанов-
лення режиму сепарації, але навпаки – не можна [7]. 

Саме тому, вважаємо формально невірним, що в СКУ норми про сепара-
цію знаходяться поруч з нормами про розлучення, а не виокремленні в інший 
розділ.

П.2 ст.119 СКУ «Режим окремого проживання припиняється у разі 
поновлення сімейних відносин або за рішенням суду на підставі заяви одного 
з подружжя», також, не досить чітко визначає порядок щодо регулювання 
низки питань при встановленні режиму окремого проживання подружжя, 
наприклад, встановлення режиму сепарації на певний термін [6].

Вважаємо, що режим сепарації, за своєю суттю може носити як строко-
вий, так і безстроковий характер. Оскільки, не завжди до режиму сепарації 
призводять напружені відносини між подружжям, іноді причиною стають 
зовсім інші фактори – житлові, фінансові, відносини з іншими членами роди-
ни, певні особливості роботи, стан здоров’я тощо. А це, як правило, фактори 
тимчасові. Наприклад, якщо подружжя будує власний дім, але тимчасово про-
живає з батьками одного з подружжя, з якими не склалися теплі родинні від-
носини, подружжя може встановити режим сепарації до закінчення будівни-
цтва та переселення у власне житло. Але законодавець, на жаль, не прописує 
чітку можливість встановлення тимчасової сепарації, хоча і прямо не заборо-
няє її, внаслідок чого ускладнюється робота суддів при винесенні відповідних 
рішень, що доводить нижчевикладена судова справа:

Нещодавно до адвокатів звернулась громадянка Осика Н.Г. за захистом 
своїх прав. Громадянка Осика Н.Г. мала наступну ситуацію: близько трьох 
років в неї тривали романтичні відносини з громадянином Стояном А.У. Ці 
відносини не схвалював її син від першого шлюбу Осика В.В., який проживає 
з нею, що явилось серйозною перепоною для їх одруження. Громадянка 
Осика Н.Г. і громадянин Стоян А.У. вимушені були зустрічатись таємно, а 
укладення шлюбу перенести на вересень 2008 р., коли її син, Осика В.В., мав 
поїхати на навчання у Лондон. Але 11 серпня 2007 р. начальник Стояна А.У. 
повідомив його про тривале відрядження строком на 19 місяців, зазначивши 
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при цьому, що до цього відрядження відправляють лише неодружених та без-
дітних співробітників. Внаслідок обставин, що склалися, громадянка 
Осика Н.Г. і громадянин Стоян А.У. вирішили взяти шлюб. Але через непри-
язнь Осики В.В. до Стояна А.У. продовжували проживати окремо, хоча бачи-
лись щодня і мали між собою подружні стосунки. 20 жовтня 2007 р., громадян-
ка Осика Н.Г. звернулась з позовом до Дніпропетровського міського суду про 
встановлення режиму окремого проживання між нею та її чоловіком Стояном 
А.У. до від’їзду на навчання її сина Осики В.В. або до 31 серпня 2008 р. Суд 
відмовив у позові мотивуючи тим, що згідно зі ст. 119 СКУ «режим окремого 
проживання припиняється у разі поновлення сімейних відносин або за рішен-
ням суду на підставі заяви одного з подружжя», а строковий або тимчасовий 
режим сепарації законодавством не передбачено.

Громадянка Осика Н.Г. звернулась до правозахисника з наміром подан-
ня апеляційної скарги на рішення Дніпропетровського міського суду, вважаю-
чи, що відмова суду є недостатньо мотивована, адже закон, зокрема ст.119 
СКУ, на яку посилався суд, прямо не забороняє встановлення строкового або 
тимчасового режиму сепарації.

Подібні справи в Україні не є поодинокими, і, тому, норми чинного СКУ, 
що регламентують встановлення режиму сепарації викликають низку запи-
тань та зауважень до законодавця, які разом з пропозиціями щодо доопрацю-
вання найкраще проілюструє наведена нижче таблиця.

Таблиця 1
Практичне застосування вітчизняних законодавчих норм 

про режим окремого проживання подружжя

Законодавча норма Наслідки Пропозиції
«Режим  окремого 
проживання припи-
няється у разі 
поновлення сімей-
них відносин...» – 
п. 2, ст.119 СКУ 

Відбувається сплетення
формальних та фактичних умов 
режиму сепарації. Якщо подружжя 
припиняє режим сепарації звичай-
ним поновленням сімейних відно-
син, то юридично все одно вважати-
меться подружжям, що проживає у 
стані сепарації, адже не матиме 
документ про скасування такого 
режиму.
Застосування даної норми почало 
призводити до певних проблем на 
практиці. Наприклад, при реєстрації 
народження дитини, зачатої і наро-
дженої після поновлення сімейних 
відносин. Адже РАЦС, керуючись 
рішенням суду про сепарацію, ціл-
ком обґрунтовано вимагатиме від 
батька заяву про визнання батьків-
ства. Якщо батько — чоловік дружи-
ни відмовиться від такого визнання, 
то для матері залишиться лише  

припиняти 
режим окремого 
проживання 
лише за рішен-
ням органу, який 
його встановив. 
Формальна 
сепарація пови-
нна припиняти-
ся формально, а 
фактична — 
фактично.
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Законодавча норма Наслідки Пропозиції
шлях судового визнання батьків-
ства. Те саме стосується й поділу 
майна у випадку розлучення 
подружжя.
Таким чином, законодавець, певною 
мірою, змушує подружжя до подан-
ня позову до суду про скасування 
режиму сепарації. 

«За заявою подруж-
жя або позовом 
одного з них суд 
може постановити 
рішення про вста-
новлення для 
подружжя режиму 
окремого прожи-
вання...» – п.1, 
ст. 119 СКУ

Відбувається перевантаження  судів 
справами, ведення яких цілком 
можє виконувати РАЦС (за відсут-
ності у подружжя дітей та майнових 
спорів). До того ж, створюється 
ситуація, коли    розлучення є лег-
шою процедурою, аніж встановлен-
ня сепарації,  що може спонукати 
багатьох з подружжя саме до розлу-
чення, а не до сепарації.

Функцію вста-
новлення  режи-
му сепарації у 
випадку згоди 
обох з подружжя 
та відсутності 
неповнолітніх 
дітей вилучити з 
відома судів та 
передати її до 
органів РАЦСу

«Режим  окремого 
проживання припи-
няється у разі 
поновлення сімей-
них відносин або за 
рішенням суду на 
підставі заяви одно-
го з подружжя» – 
п. 2, ст.119 СКУ

За свідченнями деяких суддів, 
близько половини подружніх пар 
встановлюють режим сепарації на 
певний термін і повторне звернення 
їх до суду з метою скасування назва-
ного режиму є лише вимогою зако-
нодавця, а не об’єктивною необхід-
ністю, що в свою чергу, створює 
зайве навантаження для судів та 
клопіт для подружніх пар

Встановлення 
строкового 
режиму сепара-
ції 

Оскільки режим сепарації є доволі складним комплексним інститутом, 
встановлення подружжям якого тягне низку правових наслідків як щодо само-
го подружжя, так і для інших членів сім’ї і стосується як майнових, так і осо-
бистих немайнових інтересів сторін, то, звісно, дві статті, відведені сепарації 
Сімейним кодексом України просто невзмозі охопити весь спектр правових 
питань відносно названого інституту. Саме тому, вважаємо за необхідне внести 
низку пропозицій щодо введення до інституту сепарації норм, які значною 
мірою полегшать як роботу юристів, так і життя всіх подружніх пар. 

Режим сепарації, як зазначалось вище – це позбавлення подружжя 
«права на спільне ложе і стіл», а таке позбавлення, згідно українського законо-
давства, може відбуватись з двох причин:

– небажання подружжя проживати разом;
– неможливість з об’єктивних причин проживати разом.
Законодавець, поставив знак «=» між «небажанням» та «неможливістю» 

дружини і (або) чоловіка проживати разом – ст.119 СКУ, хоча це, на нашу думку, 
заплутує та робить нечітким правове визначення терміну «сім’я». Адже, згідно з 
ч.2, п.2, ст. 3 СКУ «Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік, 
у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, 
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дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно», в той час, як 
ст.119 зазначає, що подружжя може проживати окремо, як у разі неможливості, 
так і при небажанні чоловіка чи дружини проживати разом [6]. Тобто, тут вини-
кає конфлікт двох законодавчих норм. Адже, небажання подружжя жити разом 
не є поважною причиною. І тому, виникає запитання: «Чи вважається з правової 
точки зору, сім’єю таке подружжя, щодо якого встановлено режим окремого про-
живання через небажання обох або одного з них жити разом»? 

Адже не можна вважати однаковими ситуації, коли одне подружжя сто-
їть у кроці від розлучення і проживаючи в різних помешканнях, але в одному 
місті навіть бачити одне одного не бажає, в той час, як інша подружня пара 
мріють жити разом, але тимчасово не можуть це зробити, оскільки навчаються 
або працюють в різних містах? Чи є обидва цих випадки сепарацією? Згідно 
законодавства – так. Але насправді, ми бачимо кардинально різні взаємовідно-
сини подружжя, що має істотне значення для юристів у разі розлучення, поді-
лу майна, відкритті спадщини та вирішення питання органом опіки та піклу-
вання – з ким мають проживати діти тощо. 

Отже, як бачимо, на сьогодні, термін «сепарація» або «режим окремого 
проживання подружжя» носить досить узагальнюючий характер і, на відміну, 
від таких правових понять, як «шлюб», і «розлучення» не розкриває суть вза-
ємовідносин між подружжям.

Саме таке змішане значення терміну «сепарація» змусило науковців 
вивести новий, хоча ще не легалізований термін «гостьовий шлюб». Назва 
такого явища говорить сама за себе – це шлюб, в якому подружжя бажає, але з 
певних причин не може проживати разом постійно, а тому, проживає разом 
лише певний проміжок часу (наприклад, вихідні дні і свята), після чого 
«подружжя – гість» від’їжджає додому. Характерною ознакою «гостьового 
шлюбу» є фактичне та регулярне підтримання подружніх стосунків, «без 
«позбавлення подружжя ложа», і лише часткове «відділення від столу» з 
об’єктивних причин». Причинами встановлення режиму «гостьового шлюбу», 
як правило є:

1) житлові проблеми;
2) стан здоров’я одного з подружжя;
3) особливі умови роботи одного з подружжя, які є не сумісними з нор-

мальним, з точки зору подружжя, ритмом сімейного життя;
4) подружжя працює та/або навчається в різних населених пунктах;
5) необхідність одного з подружжя приглядати за літніми або хворими 

родичами, дітьми, які проживають в іншому населеному пункті тощо.
На противагу «гостьовому шлюбу» сепарація можлива і у разі прожи-

вання подружжя в одному помешканні, адже «відокремлення від столу та 
ложа» можливе, також, при проживанні подружжя в одному домі/квартирі, 
але в різних кімнатах. Адже ще з радянських часів і понині іноді зустрічаються 
родини, які через відсутність коштів невзмозі ані придбати, ані, навіть, оренду-
вати житло для одного з подружжя, а тому, після розлучення - роз’їжджаються 
по різним кімнатам, перетворюючи, таким чином, сімейну квартиру на кому-
нальну, а свою сім’ю на сусідів комунальної квартири. 
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Тобто, ключовою розбіжністю між сепарацією та «гостьовим шлюбом» – 
є те, що причиною сепарації є:

– небажання подружжя мати подружні стосунки та вести спільно 
побут, не залежно від того проживає таке подружжя  в одному чи в різних 
помешканнях;

– неможливість подружжя з об’єктивних причин проживати разом, і до 
того ж, відсутність змоги часто та регулярно бачитись, внаслідок чого окреме 
проживання стає тривалим;

в той час, як причиною «гостьового шлюбу» є:
– неможливість подружжя з об’єктивних причин проживати разом, але 

регулярні та часті подружні побачення.
 Саме тому, вважаємо за необхідне, закріпити цю розбіжність в сімейно-

му законодавстві, з метою формулювання чіткого визначення кожного виду 
правовідносин між подружжям.

 Більш того, варто виділити в СКУ окрему главу, в розділі «Шлюб. 
Права та обов’язки подружжя», де чітко прописати  всі майнові та немайнові 
права та обов’язки подружжя, до якого встановлено режим сепарації або «гос-
тьового шлюбу». 

В п.1, ст. 120 СКУ сказано: «Встановлення режиму окремого проживан-
ня не припиняє прав та обов’язків подружжя, які встановлені цим Кодексом і 
які дружина та чоловік мали до встановлення цього режиму, а також прав та 
обов’язків, які встановлені шлюбним договором». [6] Винятків законодавець 
робить лише два – дитина, народжена після встановлення такого режиму та 
майно, набуте кожним з подружжя,  не вважаються спільними.  

На нашу думку, подібні норми є досить грубими і не охоплюють усі жит-
тєві ситуації подружжя у стані сепарації. Наприклад, згідно з п.2, ст. 110 СКУ: 
«Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності 
дружини та протягом одного року після народження дитини...» [6]. Виникає 
питання: «А чи може бути пред’явлений позов про встановлення режиму сепа-
рації під час вагітності дружини та протягом одного року після народження 
дитини»?  Також, чи може бути визнано встановлення режиму сепарації фік-
тивним? Які наслідки такого визнання? Низку питань можна ще продовжува-
ти та відповіді на них у чинному сімейному законодавстві все одно не знайти.

Саме тому, пропонуємо перелік питань, які можуть виникнути у подруж-
жя, що встановлює вищеназваний режим, а також пропозиції вирішення вка-
заних питань, які мають бути чітко прописані в главі СКУ «Сепарація. 
Гостьовий шлюб»:

Таблиця 2
Актуальні питання-відповіді, які виникають при практичному 

застосуванні режиму окремого проживання подружжя

П/н Питання Відповідь Аргументація
1. Чи має той з 

подружжя, хто 
не проживає з

Так. Той з подружжя, 
хто не проживає з 
дітьми має утримувати

Згідно зі ст. 180 СКУ: «Бать-
ки  зобов’язані утримувати  
дитину до досягнення нею 
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дітьми сплачу-
вати аліменти 
на дітей?

їх до досягнення ними  
повноліття. Це може 
бути в грошовій або  
натуральній формі – за  
домовленістю між бать-
ками, до того ж батько/
мати, які не прожива-
ють з дітьми повинні 
брати участь у додатко-
вих витратах на дитину.

повноліття», а відповідно до 
п.2, ст. 181 СКУ: «За домов-
леністю між батьками дити-
ни той із них, хто проживає 
окремо від дитини, може 
брати участь у її утриманні в 
грошовій і /або натуральній 
формі», окрім того, згідно зі 
ст. 185 СКУ: «батьки...  
зобов’язані брати участь у 
додаткових витратах на 
дитину, що викликані осо-
бливими обставинами (роз-
витком здібностей дитини, її 
хворобою, каліцтвом тощо)».

2. Право чоловіка 
або дружини на 
аліменти від 
іншого  з 
подружжя у 
стані сепарації 
або в режимі 
«гостьового 
шлюбу»? 
Строк, на який 
може бути вста-
новлене таке 
утримання.

Чоловік або дружина 
має право на утримання 
від іншого з подружжя 
протягом усього строку 
існування їхнього 
шлюбу.

Оскільки згідно з п.1, ст. 120 
СКУ, режим сепарації та 
«гостьового шлюбу» не при-
пиняє прав та обов’язків 
подружжя, а п. 1 ст. 75 СКУ 
свідчить, що «Дружина, 
чоловік повинні матеріально 
підтримувати одне одного», 
то відповідно, знаходячись у 
режимі окремого проживан-
ня подружжя повинно під-
тримувати одне одного, а у 
разі необхідності – утриму-
вати того з подружжя, хто 
цього потребує.

3. Чи є спадкоєм-
цем подружжя 
у стані сепара-
ції або в режимі 
«гостьового 
шлюбу»?

Чоловік/дружина у 
стані сепарації або «гос-
тьового шлюбу» можуть 
бути спадкоємцем 1-ї 
черги лише тієї частки 
майна, яку вони нажили 
разом. Що ж стосується 
тієї частки майна, яку 
кожен з них отримав, 
перебуваючи в режимі 
сепарації або «гостьово-
го шлюбу», то подруж-
жя є спадкоємцем 2-ї 
черги, і успадковує  її 
лише за відсутності 
спадкоємців 1-ї черги 
(батьків та дітей).

Оскільки, Закон,  вирішую-
чи долю спадкового майна 
керується принципом, що 
спадкове майно повинно 
відійти до осіб, які, 
по-перше, є найближчими 
родичами спадкодавця, а 
по-друге, які допомагали 
спадкодавцю в набутті та 
утриманні цього майна, то 
подружжя в стані сепарації, 
на нашу думку, не є тією 
найближчою людиною спад-
кодавця, і, навряд чи, допо-
магав іншому з подружжя 
набувати власне майно.                   
Саме тому, заради справед-
ливості слід враховувати 
тривалість як спільного, так 
і окремого проживання 
подружжя. І введення назва-
ної норми дозволить це зро-
бити якнайчіткіше. Тобто,   



СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

35

подружжя, яке 20 років про-
жило разом, і рік у стані 
сепарації, успадковує все те 
майно, яке було ними нажи-
то за цей тривалий час, а та 
частина, яку кожен з них 
нажив проживаючи окремо, 
дістанеться дітям та батькам. 
У той же час, подружжя, яке 
разом прожило кілька років, 
а решту життя жило у стані 
сепарації, майже, не бачив-
шись, маючи кожен своє 
особисте життя, і фактично, 
будучи сторонніми одне 
одному людьми, які не роз-
лучались лише через дітей 
абощо, не вправі претенду-
вати на майно одне одного.        

4. Чи повинен той 
з подружжя, хто 
залишив буди-
нок сплачувати 
комунальні 
платежі або 
орендну плату 
за бу динок, де 
живе інший з 
подружжя?

Якщо будинок, в якому 
проживала сім’я до 
встановлення режиму 
сепарації є спільною 
власністю подружжя та 
їхніх дітей і придбаний 
у кредит, знаходиться 
під заставою, в стадії 
ремонту або потребує 
іншого роду витрат, то  
після встановлення 
режиму сепарації, ці 
витрати повинні нести  
обидва з подружжя   або 
той, хто мав нести ці 
витрати до встановлен-
ня режиму сепарації, 
доти, доки  подружжя 
не розлучиться і буди-
нок залишатиметься 
спільною власністю 
подружжя.

Подібна норма є підтвер-
дженням того, що «подруж-
жя вважається  сім’єю і тоді, 
коли дружина та чоловік, у 
зв’язку з навчанням, робо-
тою,  лікуванням, необхід-
ністю догляду за батьками, 
дітьми та з інших поважних 
причин не проживають 
спільно» – п.2, ч.2. ст. 3 
СКУ. До того ж, режим сепа-
рації, в переважній  більшос-
ті випадків закінчується. або 
розлученням або примирен-
ням подружжя, а тому, в пер-
шому випадку, подружжя 
матиме право розподілу 
подружнього майна навпіл, в 
другому – подружжя після 
примирення продовжує 
жити разом в цьому будин-
ку/квартирі. А тому, було б 
вкрай несправедливо 
покласти на одного подруж-
жя, всі витрати по будинку, 
якій згодом або навпіл роз-
поділиться або в якому 
через певний строк прожи-
ватиме й інший з подружжя

5. Якщо режим 
сепарації вста-
новлено в різ-
них країнах – 
чи можуть діти 

Батько та мати дитини 
завжди повинні знати 
країну перебування 
своєї дитини. Саме 
тому, при виїзді дитини

Дана норма введена законо-
давцем з метою запобігання 
ситуації, коли один із 
подружжя, виїжджаючи за 
кордон  на тривалий строк
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виїхати з одним  
із подружжя до 
іншої країни? 

до 16-ти років, за кор-
дон необхідно дозвіл 
обох її батьків (опіку-
нів) не залежно від того 
проживають вони разом 
з дитиною чи ні, а також 
у разі проживання дити-
ни та одного або обох 
батьків в різних країнах.

або на ПМП може забрати з 
собою дитину не попередив-
ши іншого з батьків дитини, 
через що батько чи мати 
повинні будуть розшукувати 
свою дитину по всьому світі, 
що, звісно, набагато важче, а 
іноді, навіть, неможливо, 
порівняно з випадком, коли 
знаєш хоча б країну перебу-
вання своєї дитини.  Адже 
режим сепарації відноситься 
до подружжя, що не пови-
нно впливати на відносини 
батьків і дітей.

6. Чи може бути 
встановлено 
режим сепарації 
чи «гостьового 
шлюбу» щодо 
подружжя під 
час вагітності 
дружини та 
протягом року 
після 
народжен ня 
дитини?

Позов про встановлення 
режиму сепарації чи 
«гостьового шлюбу» 
може бути пред’явлено 
чоловіком та/або дру-
жиною у будь-який 
період їхнього спільного 
проживання, незалежно 
від наявності дітей, май-
нових спорів тощо. Але 
протягом вагітності дру-
жини та протягом одно-
го року  після наро-
дження дитини, позов 
може пред’являти лише 
дружина або обидва з 
подружжя.

На відміну від розлучення, 
режим сепарації може бути 
укладено і в інтересах сім’ї, 
зокрема й дитини, напри-
клад, коли чоловік перехо-
дить на більш оплачувану 
роботу, яка знаходиться в 
іншому місті,  саме з метою 
забезпечення добробуту та 
кращого рівня життя своїм 
дружині та дитині, або 
навпаки, після виявлення у 
нього тяжкої хвороби пере-
їжджає від своєї сім’ї аби 
уберегти їх від можливого 
зараження.

7. Чи може бути 
визнано вста-
новлення режи-
му сепарації 
фіктивним? Які 
наслідки такого 
визнання?

За заявою заінтересова-
ної особи, встановлення 
режиму окремого про-
живання , може бути 
визнано судом фіктив-
ним, якщо буде встанов-
лено, що жінка і чоловік 
продовжували прожива-
ти однією сім’єю і не 
мали наміру припинити 
шлюбні відносини. І 
норми СКУ, що стосу-
ються сепарації на таке 
подружжя не розповсю-
джуються.

Діє принцип аналогії закону. 
Ст. 10 СКУ зазначає: «Якщо 
певні сімейні відносини не 
врегульовані цим Кодексом, 
іншими нормативно-право-
вими актами або домовле-
ністю (договором) сторін, до 
них застосовуються норми 
цього Кодексу, які регулю-
ють подібні відносини (ана-
логія закону)». Якщо згідно 
зі ст. 108 СКУ, розірвання 
шлюбу може бути визнано 
фіктивним, якщо ціла 5-а 
Глава СКУ присвячена  
визнанню укладеного 
шлюбу недійсним, то відпо-
відно, і режим окремого про-
живання подружжя, як і реє-
страція  будь – яких інших 
відносин подружжя, може
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бути визнано недійсним, 
якщо судом буде доведено,  
подружжя продовжувало 
вести спільно господарство 
та мали дійсні подружні сто-
сунки без наміру їх припи-
нити.

Окрім, вищеназваних пропозицій, варто зазначити, що режим сепарації 
або «гостьового шлюбу» є таким самим статусом для подружжя, як шлюб і роз-
лучення, це вбачається, навіть на побутовому рівні, коли при заповненні кон-
сульської анкети на отримання візи для виїзду за кордон, в графі сімейний 
стан, серед перелічених варіантів зазначений, також, стан сепарації. 

До того ж, хочу звернути увагу на необхідність реєстрації, згідно сімей-
ного законодавства України, встановлення та зміни будь-яких подружніх вза-
ємовідносин: 

– «Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб, 
зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України» – згідно з п.3, ст. 27 
СКУ [6];

– «Розірвання шлюбу засвідчується Свідоцтвом про розірвання шлюбу, 
зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України» – згідно з п.2, ст. 115 
СКУ [6];

– Cудове рішення про припинення шлюбу, також, не є підтвердженням 
розлучення  і потребує реєстрації в органах РАЦСу: «розірвання шлюбу, здій-
снене за рішенням суду, має бути зареєстроване в державному органі реєстра-
ції актів цивільного стану...Розірвання шлюбу засвідчується Свідоцтвом про 
розірвання шлюбу, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України» – від-
повідно до ч.1 – 2, ст. 115 СКУ [6].

Всі ці норми ми ще раз, нагадали, аби підкреслити, наскільки незрозумі-
лим на їх тлі виглядає відсутність вимоги законодавця реєстрації режиму 
сепарації в органах РАЦСу, з огляду на важливість наслідків, названого режи-
му. Невже рішення суду є єдиним підтверджуючим документом режиму окре-
мого проживання подружжя? Вважаємо, що подібна прогалина в законодав-
стві є неприпустимою, і рішення суду має слугувати доказом встановлення 
такого режиму лише для органів РАЦСу, на підставі якого РАЦС повинен 
видати подружжю Свідоцтво про встановлення режиму окремого проживання 
подружжя, зразок якого має бути затверджений Кабінетом Міністрів України.

Висновок. Отже, підсумовуючи дану главу, пропонуємо:
1) Норми ст.119 «Встановлення режиму окремого проживання подруж-

жя» та ст.120 «Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання 
подружжя» вилучити з Глави 11 «Припинення шлюбу» та внести до окремої 
глави «Встановлення режиму окремого проживання подружжя та режиму 
«гостьового шлюбу»;

2)  припиняти режим окремого проживання лише за рішенням органу, 
який його встановив, згідно з п.3, ст. 214 ЦКУ «Відмова від правочину вчиня-
ється у такій самій формі, в якій було вчинено правочин»;
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3)  функцію встановлення  режиму сепарації у випадку згоди обох з 
подружжя та відсутності неповнолітніх дітей вилучити з відома судів та пере-
дати її до органів РАЦСу;

4) встановити два види режиму режиму сепарації:
– безстороковий (з правом подання позову до суду або заяви до РАЦСу  

про припинення  режиму сепарації);
– строковий: 
– на чітко вказаний календарний строк;
– до вчинення певних дій з боку одного з подружжя;
– до настання певного юридичного факту;
5) ввести до системи сімейного права інститут «гостьового шлюбу»;
6) ввести в СКУ наступні визначення:
– сепарація – це встановлений рішенням суду або органом РАЦСу 

режим окремого проживання подружжя за заявою або позовом подружжя або 
одного з них, у разі небажання подружжя мати подружні стосунки та вести 
спільно господарство, не залежно від того проживає таке подружжя  в одному 
чи в різних помешканнях або  неможливість подружжя з об’єктивних причин 
проживати разом, і до того ж, відсутність змоги часто та регулярно бачитись, 
внаслідок чого окреме проживання стає тривалим;

– гостьовий шлюб – це встановлений рішенням суду або органом РАЦСу 
режим окремого проживання подружжя за заявою або позовом подружжя або 
одного з них, у разі неможливості чоловіка та/або дружини проживати спіль-
но, але за умови частих та регулярних побачень;

7) виділити в СКУ окрему главу «Встановлення режиму окремого   про-
живання подружжя та режиму «гостьового шлюбу», встановивши в ній норми, 
запропоновані в таблиці 2, а саме: 

a. Той з подружжя, хто не проживає з дітьми має утримувати їх до досяг-
нення ними повноліття;

b. Чоловік або дружина має право на утримання від іншого з подружжя 
на протязі усього строку існування їхнього шлюбу;

c. Чоловік/дружина у стані сепарації або «гостьового шлюбу» можуть 
бути спадкоємцем 1-ї черги лише тієї частки майна, яку вони нажили разом. Що 
ж стосується тієї частки майна, яку кожен з них отримав, перебуваючи в режимі 
сепарації або «гостьового шлюбу», то подружжя є спадкоємцем 2-ї черги, і 
успадковує її лише за відсутності спадкоємців 1-ї черги (батьків та дітей);

d. Якщо будинок, в якому проживала сім’я до встановлення режиму 
сепарації є спільною власністю подружжя, то всі витрати, пов’язані з цим 
будинком має нести подружжя спільно або той з подружжя, хто мав нести ці 
витрати до встановлення режиму сепарації;

e. Якщо режим сепарації встановлено в різних країнах – при виїзді дити-
ни до 16-ти років за кордон, необхідно дозвіл обох її батьків (опікунів);

f. Позов про встановлення режиму сепарації чи «гостьового шлюбу» 
протягом вагітності дружини та протягом одного року  після народження 
дитини, позов може пред’являти лише дружина або обидва з подружжя;
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g. За заявою заінтересованої особи, встановлення режиму окремого про-
живання, може бути визнано судом фіктивним.
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Липець Л.В. Сепарація (режим окремого проживання) подружжя в Україні 
і в світі

Сімейний кодекс України з 2002 р. передбачає можливість застосування тако-
го механізму збереження сім’ї та шлюбу, як сепарація, але норми чинного СК України, 
що регламентують встановлення режиму сепарації викликають ряд питань і заува-
жень до законодавця, які разом з пропозиціями щодо доопрацювання викладені в 
статті.

Пропонується припиняти режим окремого проживання тільки за рішенням 
органу, який його встановив, встановити два види режиму сепарації: безстроковий (з 
правом подачі позову в суд чи заяви в РАЦСу про припинення режиму сепарації) і тер-
міновий: на чітко вказаний календарний строк; до вчинення певних дій з боку одного з 
подружжя; до настання певного юридичного строку, ввести в систему сімейного 
права інститут «гостьового шлюбу» і функцію встановлення режиму сепарації в разі 
згоди обох подружжя і відсутності неповнолітніх дітей тягне за згодою судів та 
передати її в органи РАЦСу.

Ключові слова: сепарація, Сімейний кодекс України, неповнолітні діти.

Липец Л.В. Сепарация (режим отдельного проживания) супругов в Украине 
и в мире

Семейный кодекс Украины с 2002 г. предусматривает возможность примене-
ния такого механизма сохранения семьи и брака, как сепарация, но нормы действую-
щего СК Украины, регламентирующие установление режима сепарации вызывают 
ряд вопросов и замечаний к законодателю, которые вместе с предложениями по дора-
ботке изложены в статье.

Предлагается прекращать режим отдельного проживания только по решению 
органа, который его установил, установить два вида режима сепарации: бессрочный 
(с правом подачи иска в суд или заявления в ЗАГС о прекращении режима сепарации) 
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и срочный: на четко указанный календарный срок; к совершению определенных дей-
ствий со стороны одного из супругов; до наступления определенного юридического 
срока, ввести в систему семейного права институт «гостевого брака» и функцию 
установления режима сепарации в случае согласия обоих супругов и отсутствия 
несовершеннолетних детей влечет с согласия судов и передать ее в органы ЗАГСа.

Ключевые слова: сепарация, Семейный кодекс Украины, несовершеннолетние 
дети.

Lypets L.V. Separation (separation mode) couple in Ukraine and in the world
Family Code of Ukraine in 2002 provides for the use of such a mechanism for 

preserving marriage and family as the separation, but the norms of the FC of Ukraine 
regulating the establishment of a regime of separation raises a number of questions and 
comments to the legislator, who, together with proposals for revision set out in Article.

Proposed to terminate the regime of separate residence only by the authority that it 
has established, install two types of mode separation: unlimited (with the right of appeal to 
the court or to the registrar on the termination of the regime of separation) and urgent: in 
clearly specified calendar period; to perform certain actions on the part of one of the spouses; 
before the onset of certain legal act, enter in family law institute «guest marriage» and the 
function of a regime of separation with the consent of both spouses and the absence of minor 
children with the consent of the courts entails and transfer it in the registry office.

Keywords: separation, the Family Code of Ukraine, minor children.

Стаття надійшла до редакції 15.05.2015.
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ІНСТИТУТ ПРИЙОМНОГО ВИХОВАННЯ 
В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Є.В. Падун 
здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін 
ННІ права та психологічних 
Національної академії внутрішніх справ

Постановка проблеми. Україна активно і повномасштабно входить до 
світового співтовариства, розвиває тісні зв’язки з іншими країнами в єдиній 
міжнародній спільноті [1, с.11]. Міжнародне законодавство та практика його 
застосування значною мірою впливають на формування національного зако-
нодавства у різних сферах суспільних відносин, в тому числі і сімейних. 
Феномен соціального сирітства, на жаль, присутній багатьом країнам світу. 
Кожна держава визначає власні шляхи подолання цього явища та надання 
соціального захисту дітям, які залишилися без батьківського піклування. 
Підхід влади до визначення ступеня необхідності влаштування дітей до інтер-
натних закладів значно різниться в залежності від країни і обумовлюється 
загальною ситуацією в країні, насамперед її економічною спроможністю, влас-
не, попросту кажучи, рівнем розвитку її культури. В ряді країн кількість видів 
інтернатних закладів зведена до мінімуму, оскільки вважається, що будь-які 
переміщення для дитини шкідливі, і її зразу влаштовують до інтернатних 
закладів довгострокового перебування. Саме тому в більшості європейських 
країн найпоширенішими є інтернатні заклади з перебуванням дитини до закін-
чення терміну опіки. В багатьох країнах розвинуті превентивні служби, які 
надають допомогу і батькам, і дітям у скрутній ситуації. Відрив дитини від сім’ї 
застосовується лише в крайніх випадках, оскільки вважається, що дитина, 
позбавлена батьківського опікування і переведена в систему державної опіки, 
має набагато більше проблем у дорослому житті, ніж дитина, вихована у влас-
ній сім’ї, навіть неблагополучній. Таким чином, у багатьох країнах дитячі 
інтернатні заклади розглядаються як місця, де з дітьми провадиться надається 
активна терапія, де діти можуть перебувати і тривалий, і короткий час.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що проблемі при-
йомного виховання присвячувались роботи таких фахівців як: О.Г. Антонова-
Турченко, Г.М. Бевз, Л.С. Волинець, І.Б. Іванова, Н.М. Комарова, О.І. Карпенко, 
Н.В. Лавриненко, М.М. Московка, В.П. Мироненко, І.В. Пєша, Г.В. Святненко, 
Ю.М. Якубова та ін. Однак, комплексне дослідження проблематики прийом-
ного виховання в Україні допоки відсутнє.

Мета статті полягає в дослідженні інституту прийомного виховання 
дітей, позбавлених батьківського піклування у міжнародному законодавстві.

Основні результати дослідження. За пріоритетністю форми опіки в 
міжнародній практиці визначаються так: усиновлення; опіка в сім’ях родичів; 
прийомна сім’я; інтернатний заклад. В таких країнах, як Румунія, Угорщина 
згідно з прийнятими у них законами щодо захисту прав дітей будь-яка інтер-
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натна установа має бути максимально наближеною до створення сімейної 
атмосфери виховання і не може утримувати більше 20-30 дітей. 

За рівнем розвитку системи прийомних сімей країни можна поділити на 
такі групи: країни, де прийомні сім‘ї існують більше тридцяти років 
(Великобританія, Фінляндія, Нідерланди); країни, де система прийомних 
сімей введена нещодавно (Угорщина, Румунія); країни, де система прийомних 
сімей тільки розробляється або планується розроблятися (Україна, Росія, 
Грузія, Вірменія, Болгарія, Польща) [2, с.34-35]. 

Починаючи з 50-х років у Великобританії напрацьовано великий досвід 
організації встановлення опіки та піклування над дітьми шляхом створення 
прийомних сімей. За англійським законодавством, прийомна сім’я – це сім’я 
або окрема людина, яка взяла на утримання та виховання дитину-сироту або 
дитину, позбавлену батьківського піклування. Ці сім’ї мають власних дітей і 
можуть взяти на виховання одну, дві або три дитини, але не більше. Специфікою 
функціонування прийомної сім’ї є те, що на утримання дитини з боку місцевих 
органів влади виплачується певна грошова сума, якої достатньо для утриман-
ня дитини, але її не можна розглядати як заробітну плату. Це пов’язано з тим, 
що структура прийомної сім’ї розрахована на людей, які хочуть допомогти 
дітям, а не отримати від цього матеріальний зиск [3, с. 104]. До того ж, при-
йомні батьки не мають змоги вибирати собі дитину - рішення про направлення 
дітей або підлітків до тієї або іншої прийомної сім‘ї приймає соціальний пра-
цівник. 

Слід підкреслити, що аналіз міжнародного законодавства у цій сфері 
дозволив здійснити певну класифікацію форм прийомного виховання. Так, 
існує система короткострокових прийомних сімей, які беруть на утримання 
дитину на короткий час: декілька тижнів або кілька місяців, доки рідна сім’я 
дитини не вирішить своїх проблем (хвороба, перебування в лікарні тощо) або 
доки дитину не направлять на утримання у дитячий будинок або в іншу сім’ю. 
Довгострокова прийомна сім’я бере дитину на утримання з моменту виник-
нення необхідності вилучити дитину із неблагополучної родини до часу, коли 
дитина стає повнолітньою. Існують прийомні сім’ї, які називаються прийомні 
сім’ї-спеціалісти. Вони беруть на утримання дітей, як правило, підліткового 
віку, які мають проблеми з поведінкою, або дітей з проблемами фізичного роз-
витку, дітей-інвалідів [2, с.36].

 У випадку, коли дитині не можна знайти прийомної сім’ї (як правило це 
пов’язано з віком або з складною поведінкою дитини), її направляють в уста-
нову, що називається дитячим будинком. У звичайному дитячому будинку 
утримується, як правило, 6-20 дітей. Система утримання у дитячому будинку 
розроблена так, щоб дитина не залишалася у ньому більше часу, ніж це дійсно 
потрібно. Коли дитина потрапляє у дитячий будинок, то соціальний працівник 
розробляє персональний план, згідно з яким встановлюється, коли дитина 
повинна залишити дитячий будинок і коли може бути направлена в інше місце 
чи в прийомну сім’ю.

Зарубіжна практика передбачає існування і так званих напівзалежних 
установ, які спеціально створені для утримання дітей старшого віку. Вони роз-
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раховані на утримання дітей, які у ранньому віці залишили сім’ю, і відповідно, 
і рідній сім’ї не проживали. Існує й такий тип дитячих установ як будинки 
безпеки. Ці установи утримують дітей у «закритому» стані, тобто діти не 
мають права їх залишати (у такі будинки направляються діти, які становлять 
загрозу для себе або інших людей). У таких будинках безпеки діти та підлітки 
не утримуються тривалий час, їх туди направляють на короткий термін. 
Робота працівників такого будинку спрямована на те, щоб привести дитину у 
відповідний стан, коли її можна перевести до звичайного дитячого будинку. 
Слід також підкреслити, що для направлення дитини до будинку безпеки 
необхідне рішення суду. Ще один тип інституту утримання дітей – колонії. У 
них утримуються підлітки віком від 14 до 19 років. Утримання дитини у такій 
установі розглядається уже не як піклування, а як покарання. Не можна напра-
вити до колонії підлітка без рішення суду, і така форма утримання дітей роз-
глядається, як кара за злочин.

Діти, від яких батьки відмовилися, або які стали інвалідами через нео-
бережність батьків, знаходяться у спеціальних прийомних сім’ях, які мають 
бажання опікуватися такою дитиною. Дітей з вадами направляють у спеціаль-
ний дитячий будинок, де створюється своєрідний маленький сімейний колек-
тив, працює медична служба. Певна категорія дітей, враховуючи ступінь їх 
інвалідності, переміщуються до спеціалізованих інтернатних закладів, де про 
них будуть піклуватися все їх подальше  життя. Існують заклади для утриман-
ня дітей та підлітків, які страждають від серйозної затримки розумового роз-
витку або мають будь-яку розумову патологію. Подібні заклади часто бувають 
філіями лікарень, але вони не є лікарнями у повному розумінні, бо атмосфера 
у таких будинках більш сімейна, колектив дітей та вихователів невеликий.

За дітьми, які знаходяться у лікарнях та лікувальних закладах, здійснює 
нагляд медична адміністрація, але ці діти отримують допомогу і від соціально-
го працівника, в обов’язки якого входить піклування про них.

У Великобританії існують законодавчі вимоги, що регламентують необ-
хідний нагляд та виховання дітей, які перебувають на утриманні держави. 
Основою основ законодавства з цих питань є документ, що називається 
«Дитячий акт 999». Головним лейтмотивом його є принцип необхідності мак-
симально, наскільки це можливо, враховувати побажання дитини. 

Є діти, які потребують піклування більш ретельного, ніж те, яке їм 
можуть надати у дитячому будинку, але яким також необхідно відвідувати 
школу та отримати освіту. Такі діти мають певні проблеми або вади розвитку, 
які не дають їм можливості відвідувати нормальну школу. Ці діти направля-
ються до шкіл-інтернатів, де їх доглядають, а також надають освіту. Школа-
інтернат має два значення у Великій Британії. Це заклад, у якому утримують-
ся діти, які через певні вади не можуть відвідувати звичайну школу та знахо-
дяться поза власною сім’єю. Також існують школи-інтернати для дітей багатих 
батьків, які відправляють дітей до інтернату, щоб ті отримали там високий 
рівень освіти та виховання. Навіть у таких школах, на думку англійських соці-
альних працівників, діти почувають себе не завжди щасливими, тому що вони 
знаходяться поза власною сім’єю.
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Висновки. Отже, міжнародна практика у сфері опіки над дітьми, позбав-
леними батьківського піклування визначає таку її пріоритетну форму як при-
йомне виховання. Інститут прийомного виховання, характеризується рядом 
особливостей, які обов’язково мають бути враховані вітчизняним законодав-
цем. У випадку, коли дитина залишається без батьківської опіки, за нею закрі-
плюється соціальний працівник, у обов’язки якого входить розробка індивіду-
ального плану життя дитини, пошук потенційних прийомних батьків або 
будинку дитини для утримання та виховання такої дитини. Протягом усього 
перебування дитини у дитячому будинку, соціальний працівник зустрічається 
з нею, а також співпрацює з працівниками цієї установи для корекції життєвих 
планів підопічного.

Великим позитивом є те, що прийомні сім’ї дістають фахову підтримку 
з боку соціальних працівників. Коли у взаєминах в прийомній сім’ї  виникають 
проблеми, то усі негаразди пов’язуються з діяльністю соціального працівника. 
Соціальний працівник намагається вирішити проблеми біологічної сім’ї, щоб 
дитина мала змогу повернутися до рідних батьків, але вдаватися до заходів 
примусового характеру щодо лікування алкогольної або наркотичної залеж-
ності він не має юридичного права.

Англійське законодавство, що регулює роботу соціального працівника з 
проблемними сім’ями, основну увагу приділяє можливості залишити дитину у 
сім‘ї, або, на крайній випадок, направити її до родичів. Концепція законодав-
ства щодо захисту дитини має таке положення як «піклування, поширене на 
усіх членів родини». Ця концепція передбачає співробітництво між соціаль-
ним працівником на місцевому рівні та усіма членами родини дитини. 

На наше переконання, врахування міжнародного досвіду у сфері при-
йомного виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування. може 
значно покращити ефективність застосування вітчизняного законодавства у 
даній сфері суспільних відносин.
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У статті розглянуто інститут прийомного виховання і його форми у законо-
давстві та практику його застосування деяких зарубіжних країн. Проаналізовано 
сутність та значення прийомного виховання, виокремлено його головні особливості.
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Постановка проблеми. Відповідно до Конституції України кожен має 
право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 
порушенням цього права шкоди (ст.50) і зобов’язаний не заподіювати шкоди 
природі та відшкодовувати завдані ним збитки (ст.66) [1]. Таке право громадян 
закріплено Законами України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» та ряді інших законодавчих актів України. Питання охорони 
довкілля дістали свого відображення також у Земельному, Водному, Лісовому 
кодексах України.

Норми екологічного права містять в собі правові вимоги до використан-
ня природних ресурсів і охороні навколишнього середовища, межі належного 
здійснення прав і виконання обов‘язків по використанню природних об‘єктів, 
перелік найбільш характерних порушень цих прав і обов‘язків тощо. Санкції ж 
за ці порушення містяться в кримінальному, адміністративному, цивільному і 
трудовому законодавстві. У залежності від умов і порядку застосування цих 
санкцій розрізняються відповідні види юридичної відповідальності за пору-
шення екологічного законодавства. Відповідальність  за екологічні правопору-
шення є важливим складовим елементом правового забезпечення раціональ-
ного природокористування, відновлення екологічних об’єктів і охорони 
довкілля. Розвиток законодавства в цій галузі розвивається по шляху визна-
чення кола протиправних дій, які посягають на порядок користування при-
родними ресурсами, та суб’єктів правопорушень, встановлення відповідаль-
ності за їх здійснення, уточнення обов’язків органів та посадових осіб по при-
йняттю заходів юридичної відповідальності та порядку розгляду справ про 
окремі правопорушення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню сутності юри-
дичної відповідальності у сфері екологічних правовідносин, і зокрема адміні-
стративно-правової, присвятили свої роботи як вітчизняні, так і зарубіжні 
вчених: Б.Т. Базилєв, С.Н. Братусь, І.С. Самощенко, М.Х. Фарукшкин, 
О.С. Шабурова, П.Р. Стависький, О.В. Зайчук, Н. М. Оніщенко,  А.П. Гетьман, 
М.В. Шульга, В.К. Попов, В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін, 
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Ю.С. Шемшученко, В.Л. Мунтян, Б.Г. Розовський, Л.В. Бориславський, 
О.Л. Дубовик, Е.Р. Разумова, О.С. Колбасов, М.І. Краснов, В.І. Андрейцев, 
В.В. Костицький, С.М. Кравченко, М.І. Малишко, В.І. Семчик, Н.І. Тітова, 
І.А. Дмитренко та  ін.

Метою статті є визначення особливостей адміністративно-правової від-
повідальності за екологічні правопорушення, що дозволить найбільш ефектив-
но застосовувати санкції такого виду відповідальності та найбільш повно не 
лише право громадян на безпечне довкілля, а й безпосередньо  захистити його.

Основні результати дослідження. Сутність адміністративно-правової 
відповідальності полягає у застосуванні до порушників екологічного законо-
давства адміністративно-правових санкцій (стягнень). Перелік екологічних 
правопорушень, за які настає адміністративна відповідальність, закріплений 
гл.7 «Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використан-
ня природних ресурсів, охорони  культурної спадщини» Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. При цьому екологічний характер мають і 
деякі інші адміністративні правопорушення, які поміщені у відповідних главах 
КУпАП.

Адміністративне законодавство класифікує екологічні правопорушення 
залежно від об’єкту посягання. Так, розрізняють: правопорушення в галузі 
охорони і використання земель; правопорушення в галузі охорони і викорис-
тання надр; правопорушеннями в галузі охорони і використання вод; право-
порушеннями в галузі охорони і використання лісу; правопорушення в галузі 
охорони атмосферного повітря; правопорушеннями в галузі охорони і вико-
ристання тваринного та рослинного світу. 

Інша група екологічних правопорушень пов’язана з порушеннями вимог 
екологічної безпеки у процесі: а) невиконання правил і норм у процесі  ство-
рення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешко-
дження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин 
та інших продуктів біотехнологій (ст.901); б) невиконання вимог екологічної 
безпеки у процесі впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, нової техніки, техноло-
гій і систем, речовин і матеріалів (ст.911); порушення правил і норм з ядерної 
та радіаційної безпеки (ст.95 КУпАП). До цієї групи слід також віднести допу-
щення наднормативних викидів і скидів забруднюючих речовин (статті 591, 
78), а також порушення вимог щодо зберігання, транспортування, використан-
ня, знешкодження і захоронення хімічних засобів захисту рослин, мінераль-
них добрив, токсичних хімічних, радіоактивних речовин, у тому числі відходів 
(статті 821-827, 83 КУпАП). Окрему групу становлять проступки, що стосують-
ся екологічних прав громадян. Це, зокрема, відмова від надання чи несвоєчас-
не надання екологічної інформації (ст.914 КУпАП) [2]. 

Суб’єктами адміністративної відповідальності за екологічні правопору-
шення відповідно до КУпАП є тільки фізичні особи — громадяни України, 
іноземні громадяни, особи без громадянства та посадові особи, наділені адмі-
ністративною дієздатністю. При цьому відповідно до ст.12 Кодексу, адміні-
стративній відповідальності підлягають особи, які на момент вчинення адміні-
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стративного проступку досягли 16 років і є осудними. До неповнолітніх, які 
вчинили адміністративні проступки, можуть бути застосовані примусові захо-
ди, які не є адміністративними стягненнями: зобов’язання публічно вибачити-
ся; застереження; догана або сувора догана; передача під нагляд батькам або 
особам, що їх заміняють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу 
за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання (ст.241). 

В юридичній літературі дискусійним є питання про адміністративну від-
повідальність юридичних осіб. Помітною при цьому є тенденція від повного 
заперечення такої відповідальності до її повного визнання. По суті економічні 
та інші санкції, що застосовуються до юридичних осіб за порушення екологіч-
ного та природоресурсного законодавства, за своєю правовою природою є 
заходами адміністративної відповідальності [3, с.314]. Адміністративні санкції 
до юридичних осіб нині передбачені багатьма Законами України: «Про ветери-
нарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуч-
чя населення», «Про виключну (морську) економічну зону» та іншими. 
Наприклад, відповідно до Закону «Про виключну (морську) економічну зону» 
юридичні особи несуть відповідальність за незаконну промислову діяльність 
(ст.22), порушення правил безпечної експлуатації споруд (ст.23), незаконну 
експлуатацію природних ресурсів (ст.24), незаконне ведення морських науко-
вих досліджень (ст.25), забруднення морського середовища (ст.26) [4]. Попри 
те, що законодавець у цьому випадку не називає відповідальність юридичних 
осіб адміністративною, вона за всіма ознаками є саме такою, оскільки за відпо-
відні правопорушення на юридичних осіб накладаються адміністративні санк-
ції – штрафи, конфіскація засобів і знарядь, із застосуванням яких вчинено 
правопорушення, конфіскація незаконно добутих природних ресурсів. 

Систему адміністративних стягнень за екологічні правопорушення ста-
новлять як передбачені КУпАП, так і закріплені іншими законодавчими акта-
ми стягнення. Зокрема, відповідно до ст.24 КУпАП за відповідні правопору-
шення можуть накладатись такі адміністративні стягнення: попередження, 
штраф, оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або без-
посереднім об’єктом адміністративного правопорушення; конфіскація пред-
мета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністра-
тивного правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого даному 
громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); 
громадські роботи; виправні роботи; адміністративний арешт. Близькими за 
своєю правовою природою до цих стягнень є такі санкції: скасування дії та 
анулювання дозволу (ліцензії), обмеження, зупинення (тимчасова заборона), 
припинення дії суб’єкта господарювання тощо. Так, анулювання чи скасуван-
ня дозволу (ліцензії) на природокористування здійснюється відповідно до 
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та 
Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природ-
них ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 серпня 1992 р. № 459. 

Слід підкреслити, що передбачені КпАП України адміністративні стяг-
нення класифікуються на основні та додаткові. Тільки як основні можуть 
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застосовуватись усі адміністративні стягнення, закріплені у ст.24 Кодексу, 
крім оплатного вилучення та конфіскації відповідних предметів. Останні 
можуть застосовуватись і як основні, і як додаткові. При цьому за одне адміні-
стративне правопорушення може бути накладено або основне, або основне і 
додаткове стягнення [5, с.26]. 

 Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два 
місяці з дня вчинення екологічного правопорушення, а при триваючому пра-
вопорушенні (наприклад, забрудненні навколишнього середовища) – не піз-
ніш як через два місяці з дня його виявлення. У разі відмови в порушенні 
кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях 
порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стяг-
нення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення 
про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття (ст.38 
КУпАП ). 

Якщо внаслідок вчинення адміністративного екологічного правопору-
шення завдано майнову шкоду, то відповідний державний орган адміністра-
тивної юрисдикції під час вирішення питання про накладення стягнення за 
адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про 
відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян, а суддя районного (міського) 
суду – незалежно від розміру шкоди (ст.40 КпАП України). 

Відповідно до чинного законодавства, адміністративна відповідальність 
за екологічні правопорушення застосовується спеціально уповноваженими на 
те державними органами (їх посадовими особами). Ці органи (посадові особи) 
є суб’єктами виконавчої влади, реалізуючі яку, вони накладають адміністра-
тивні стягнення. Коло суб’єктів адміністративної юрисдикції та обсяг їх юрис-
дикційних повноважень встановлено в КУпАП. Так, справи про адміністратив-
ні екологічні правопорушення розглядаються:  адміністративними комісіями 
при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, селищних, 
сільських радах; виконавчими комітетами селищних і сільських рад; районни-
ми (міськими) судами (суддями); органами внутрішніх справ, органами дер-
жавних інспекцій та іншими уповноваженими на те державними органами 
(посадовими особами). До спеціальних органів еколого-адміністративної 
юрисдикцїї належать органи (посадові особи) Міністерства екології та при-
родних ресурсів України, Державної екологічної інспекції, Державного агент-
ства водних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, 
Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я 
України тощо. Крім того, справи про екологічні адміністративні правопо-
рушення розглядають у межах своїх повноважень: районні, районні у містах, 
міські чи міськрайонні суди; органи державного геологічного контролю; орга-
ни, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби; органи 
земельних ресурсів; спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері 
захисту рослин; органи спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади в галузі водного господарства;  органи рибоохорони; органи 
лісового господарства; органи мисливського господарства. Стягнення застосо-
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вуються відповідно до рішень, що приймаються уповноваженими органами, у 
поряд ку, що встановлений адміністративним законодавством.

Висновки. Процес реформування адміністративного права та адміні-
стративного законодавства, що відбувається сьогодні, безпосередньо 
пов’язаний із реформуванням інституту адміністративної відповідальності та 
законодавства про адміністративну відповідальність. Сучасне законодавство 
містить важливі новації, спрямовані на вдосконалення адміністративної відпо-
відальності за екологічні правопорушення. Зокрема, значно розширено пере-
лік екологічних правопорушень, за які можуть накладатись адміністративні 
стягнення, перелік самих адміністративних стягнень, введено адміністративну 
відповідальність юридичних осіб. 

Адміністративна відповідальність є дійовим засобом охорони навко-
лишнього природного середовища, його об’єктів та ресурсів, а також життя та 
здоров’я громадян. Переваги цього виду юридичної відповідальності поляга-
ють насамперед у спрямованості на попередження та недопущення завдання 
значної шкоди навколишньому природному середовищу та життю і здоров’ю 
людини, а також в оперативності реагування на правопорушення, що особливо 
важливо у сфері охорони довкілля. 
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Матчук С.В., Кріпостна Т.В. Адміністративно-правова відповідальність за 
екологічні правопорушення

У статті на підставі аналізу чинного законодавства, доктрини адміністра-
тивного права висвітлені основні положення адміністративно-правової відповідаль-
ності у сфері екологічних правовідносин. Здійснено класифікацію адміністративних 
правопорушень у сфері охорони та захисту довкілля залежно від об’єкту посягання. 
Зроблені висновки про можливість та необхідність удосконалення заходів адміні-
стративно-правової відповідальності, спрямованих на дотримання екологічного зако-
нодавства та забезпечення конституційного права громадян на безпечне довкілля.

Ключові слова: право на безпечне довкілля, екологічне правопорушення, юри-
дична відповідальність, адміністративно-правова відповідальність.
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Матчук С.В., Крипостная Т.В. Административно-правовая ответственность 
за экологические правонарушения

В статье на основании анализа действующего законодательства, доктрины 
административного права освещены основные положения административно-право-
вой ответственности в сфере экологических правоотношений. Осуществлена класси-
фикация административных правонарушений в сфере охраны и защиты окружаю-
щей среды в зависимости от объекта посягательства. Сделаны выводы о возможнос-
ти и необходимости усовершенствования мер административно-правовой ответ-
ственности, направленных на соблюдение экологического законодательства и обеспе-
чения конституционного права граждан на безопасную окружающую среду.

Ключевые слова: право на безопасную окружающую среду, экологическое пра-
вонарушение, юридическая ответственность, административно-правовая ответ-
ственность.

Matchuk S.V., Kripostna T.V. Administrative liability for environmental 
violations

The article is based on an analysis of current legislation, administrative law doctrines 
highlighted the main provisions of administrative liability in environmental relations. Author 
created classification of administrative offenses in the area of   health and environmental 
protection depending on the object of encroachment. The article makes conclusions about the 
possibility and necessity of improvement of administrative and legal responsibility aimed at 
compliance with environmental legislation and ensures citizens’ constitutional right to a safe 
environment.

Keywords: right to a safe environment, environmental offenses, legal liability, 
administrative liability.

Стаття надійшла до редакції 15.05.2015.
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КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ 

ПІДРОЗДІЛАМИ ТА ОРГАНАМИ МИТНОГО 
СПРЯМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ

О.П. Федотов
доцент, кандидат юридичних наук,
докторант кафедри морського та митного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Постановка проблеми. Глибинний аналіз і зіставлення державотворчих 
процесів в Україні в умовах незалежності дозволяють стверджувати, що важ-
ливим і нагальним у світлі загальних світових тенденцій та практики є прове-
дення цілої низки реформ у нашій країні: децентралізація влади з переданням 
повноважень та фінансів з «гори» до «низу», демонополізація енергетичного 
та сировинного вітчизняних ринків, деолігархалізація певних галузей та сек-
торів української економіки, національна податкова реформа восени 2015 р. 
тощо. Це основний, але цілком невичерпний перелік найважливіших завдань, 
що вирішуються на сьогодні в нашій країні.

Не є виключенням й державна митна політика, а точніше, концепція 
реалізації державної митної політики у сфері державної митної справи, осо-
бливо під час кадрової турбулентності, що виникла внаслідок звільнень та 
послідуючих призначень очільників та керівників вищої ланки системи 
Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України), що відбувались 
упродовж усієї весни 2015 р. У зв’язку з чим наукова та практична цінність та 
актуальність проведеного дослідження не викликає сумнівів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням та вивчен-
ням особливостей реалізації державної митної політики у сфері державної 
митної справи займалась досить розгалужена плеяда вітчизняних вчених та 
практиків митної галузі: Г.І. Башнянин, І.Г. Бережняк, Н.А. Білова, 
О.П. Гребельник, Є.В. Додін, О.О. Зощенко, Л.М. Івашова, С.В. Ківалов, 
В.Т. Комзюк, Б.А. Кормич, Ю.Д. Кунєв, С.Г. Шевченко, А.Б. Лялька, В.П. Нау-
менко, П.В. Пашко, П.Я. Пісний, Д.В. Приймаченко, К.К. Сандров ський, 
С.С. Терещенко, Г.С. Третяк, С.А. Трофімов та інші. Але питання реалізації 
державної митної політики у сфері державної митної справи через систему та 
структуру підрозділів та органів митного спрямування ДФС України, що 
виконують завдання, покладені на ДФС України, не знайшли свого належного 
вирішення.

Мета статті. Сформувати основи концепції реалізації державної політи-
ки у сфері державної митної справи підрозділами та органами митного спря-
мування ДФС України.

Основні результати дослідження. Інтеграція України до європейського 
політичного, економічного та правового простору – процес дуже складний та 

© О.П. Федотов, 2015



АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО. МИТНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

53

неоднозначний. Тому правильне вирішення питань вдосконалення системи 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності для підвищення її ефективнос-
ті, визначення принципів і напрямів удосконалення, застосування необхідних 
інструментів регулювання має важливе теоретичне і практичне значення, адже 
на цьому шляху існує чимало загроз: зниження експортного потенціалу, ство-
рення конкуренції для вітчизняних виробників товарів тощо.

Важливо звернути увагу на те, що досвід економічно розвинутих країн 
світу показує, що державна політика має окреслювати рамки економічної 
діяльності учасників економічних відносин, стимулюючи або стримуючи її 
залежно від наявних економічних пріоритетів. При цьому одним із головних 
завдань регулювання економічної системи є підтримання динамічної рівнова-
ги між спрощенням організації діяльності суб’єктів ЗЕД та державним контр-
олем за нею для досягнення визначених державою показників.

Економічним інструментом держави для реалізації її митної та зовніш-
ньоекономічної політики є державна митна справа. Поняття державної митної 
справи та державної митної політики існують на законодавчому й доктриналь-
ному рівнях. Проте, незважаючи на той факт, що на законодавчому рівні 
визначення державної митної справи є доволі детальним, слід звернути увагу 
на проблему доктринальних його інтерпретацій. Крім того, нині існують різні 
підходи у формуванні цілей, змісту, сутності та визначень поняття державної 
митної політики та державної митної справи.

Так, державну митну справу може бути визначено з точки зору трьох 
основних підходів: політичного, управлінського та діяльнісного.

Політичний підхід до розуміння державної митної справи є достатньо 
поширеним у юридичній літературі. Так, К.К. Сандровський розуміє митну 
справу як сукупність різноманітних засобів впровадження митної політики, 
які забезпечують економічну охорону кордонів держави. Проте, митна політи-
ка не є тотожною митній справі, оскільки здійснюється також поза її межами. 
При цьому митна справа має внутрішній (захист вітчизняного товаровиробни-
ка, національної економіки в цілому) та зовнішній (створення найбільш спри-
ятливих умов для участі в міжнародному торгово-економічному обігу) аспек-
ти [16, с.7–9]. На думку К.К. Сандровського, митна справа є транснаціональ-
ним політико-правовим явищем, оскільки зачіпає права й інтереси інших 
країн [17, с.9–46].

Управлінський підхід до розуміння державної митної справи полягає у 
тому, що сутність митної справи як функції управління зводиться до аналізу 
об’єктивної й достовірної інформації щодо ситуації у відповідній сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, перевірці стану виконання управлінських 
рішень, покладених завдань та установлених нормативних приписів, нагляді 
за дотриманням норм і встановлених стандартів під час переміщення товарів і 
предметів через митний кордон країни [1, с.12].

На думку В.М. Прусса та В.М. Пітерської, митна справа є комплексним 
феноменом, який охоплює такі складові: митну політику, порядок переміщен-
ня через митний кордон товарів і транспортних засобів, митні режими, митно-
тарифне регулювання, митні платежі, митне оформлення, митний контроль, 
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митну статистику, визначення поняття контрабанди та проведення дізнання, 
митні правила й засоби юридичної відповідальності за митні правопорушення, 
провадження в справах про порушення митних правил, судовий розгляд справ 
про порушення митних правил [15, с.18–19].

Найбільш популярним у науковій та навчальній літературі є діяльніс-
ний підхід. На нашу думку, це цілком закономірно, оскільки саме з точки зору 
діяльності можна розкрити державну митну справу як особливу сферу діяль-
ності держави, а відтак – основи державної митної політики.

Щоб помилково не йти у фарватері чужих ідей та з огляду на законодав-
чі й доктринальні дефініції державної митної справи та державної митної полі-
тики, ми вважаємо, що ст.5 та ст.7 Митного кодексу України (далі – МК 
України) необхідно розглядати в сукупності та в тісному взаємозв’язку зі 
ст.543 та ст.544 МК України [2]. Враховуючи це, можемо припустити, що дер-
жавна митна політика – це урядові концепції, плани з їх реалізації із зазначе-
ними заходами та інший правовий інструментарій, що розробляється, впрова-
джується й втілюється у сферу державної митної справи за її концептуальни-
ми напрямами. В свою чергу, державна митна справа – це діяльність (службові 
етапи, дії, операції, рішення, у разі здійснення яких реалізується державна 
політика у сфері державної митної справи) органів митного спрямування 
ДФС України, що діють за єдиним призначенням та за єдиним напрямом з 
метою виконання покладених на ДФС України завдань з питань державної 
митної справи.

Необхідно зазначити, що діяльність органів митного спрямування ДФС 
України з виконання покладених на ДФС України завдань з питань державної 
митної справи побудована за внутрішніми комунікаціями ДФС України – 
комунікаціями усередині системи ДФС України, включаючи підрозділи її 
апарату, територіальні органи та підвідомчі структури. В науковій літературі 
розрізняють:

– вертикальні комунікації – між керівництвом і співробітниками;
– горизонтальні комунікації – між різними підрозділами (і їх співробіт-

никами), між якими не існує відносин керівництва та підпорядкування [7, 
абз.4 Глосарію].

На вертикальних та горизонтальних внутрішніх комунікаціях ДФС 
України базується підмурок системи та структура ДФС України, а також її 
невід’ємної складової – системи та структури органів митного спрямування 
ДФС України.

Система ДФС України – це організаційно-штатна сукупність внутріш-
ніх комунікацій ДФС України, що діють за своїм призначенням та в межах 
своїх повноважень у напрямку реалізації державної податкової політики, дер-
жавної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адмі-
ністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування, державної політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час 
застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з 
питань сплати єдиного внеску.



АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО. МИТНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

55

Структура ДФС України – це організаційно-штатна складова, яка побу-
дована на основі вертикальних та горизонтальних внутрішніх комунікацій 
ДФС України, що містить утверджену чисельність підрозділів апарату, терито-
ріальних органів, інших підвідомчих структур, які виконують покладені на 
ДФС України завдання за встановленою субординацію й за сформованою 
територіальною мережею.

Структура ДФС України є невід’ємною частиною системи ДФС України. 
Оскільки єдність системної вертикалі та горизонталі внутрішніх комунікацій 
ДФС України і побудованої на її основі структури підрозділів апарату, терито-
ріальних органів, підвідомчих структур ДФС України розмежовано і збалансо-
вано між собою відповідно до призначення та в межах повноважень. Проте, 
структура ДФС України несе важливі властивості для системи ДФС України, 
оскільки встановлює способи організації та співвідношення своїх структурних 
складових у системній вертикалі та горизонталі внутрішніх комунікацій ДФС 
України.

Отже, враховуючи призначення та повноваження ДФС України, що 
визначені законодавством України, можемо констатувати, що система ДФС 
України та структура ДФС України є різнорівневими та багатоланковими.

Систему органів ДФС України можливо умовно розділити за двома рів-
нями: 

І рівень – центральний (апарат ДФС України);
ІІ рівень – регіональний (територіальні органи ДФС України).
Центральний рівень (апарат ДФС України) – це вища, адміністративно-

керівна, владно-розпорядча, контрольно-координаційна структура, що вхо-
дить до системи ДФС України. Єдиний адміністративний центр, яким явля-
ється апарат ДФС України, здійснює моніторинг та забезпечує контроль за 
реалізацією територіальними органами ДФС України повноважень ДФС 
України.

Регіональний рівень (територіальні органи ДФС України) – це підпо-
рядковані системі ДФС України профільні та галузеві структури, що діють на 
місцях за встановленою субординацією та за сформованою територіальною 
мережею і забезпечують реалізацію повноважень ДФС України у зонах своєї 
діяльності.

Структуру органів ДФС України можливо умовно розділити за трьома 
ланками: вища, середня та низова ланки.

До вищої ланки структури апарату ДФС України відносяться: інститут 
керівництва ДФС України (штатно-посадові одиниці: Голова ДФС України, 
заступники Голови ДФС України за напрямами діяльності (згідно з розподі-
лом обов’язків між керівництвом ДФС України)), а також такі структурні 
утворення апарату ДФС України з їх штатно-посадовими одиницями:

– департаменти та головні управління, що діють на правах департа-
ментів;

– управління, а також штаби в складі департаментів та головних управ-
лінь, що діють на правах департаментів;
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– відділи в складі департаментів, головних управлінь, що діють на пра-
вах департаментів та управлінь;

– сектори в складі відділів департаментів, головних управлінь, що діють 
на правах департаментів та управлінь [4].

До вищої ланки, зокрема, можливо віднести також спеціалізовані під-
розділи та департаменти ДФС України з їх особовим складом (Спеціалізована 
лабораторія з питань експертизи та досліджень ДФС України; Департамент 
спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС України; 
Інформаційно-довідковий департамент ДФС України) [14], а також колегіаль-
но-дорадчі та інші допоміжні структури ДФС України.

До середньої ланки структури апарату ДФС України відносять структу-
ри територіальних органів ДФС України, що діють в межах областей (регіо-
нах) України або на всій території України. Структурними складовими терито-
ріальних органів ДФС України середньої ланки є: головні управління ДФС 
України в областях; головне управління ДФС України в місті Києві; міжрегіо-
нальне головне управління ДФС України – Центральний офіс з обслуговуван-
ня великих платників; митниці ДФС України (враховуючи Енергетичну мит-
ницю ДФС України [11]) та їх штатно-посадові одиниці [13, пп. 1.1–1.4; 8].

Низова ланка: структури територіальних органів ДФС України, що 
діють у районах, містах, районах у містах областей (регіонах) України. 
Структурні складові територіальних органів ДФС України низової ланки, 
складають: спеціалізовані державні податкові інспекції з обслуговування вели-
ких платників (у м. Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Луганську, Львові, 
Одесі, Харкові) міжрегіонального головного управління ДФС України; відо-
кремлені підрозділи митниць ДФС України – митні пости та відділи митного 
оформлення митниць ДФС України (враховуючи відокремлені підрозділи 
Енергетичної митниці ДФС України); державні податкові інспекції у районах, 
містах (крім міста Києва), районах у містах та об’єднані державні податкові 
інспекції головних управлінь ДФС України в областях та у м. Києві; оператив-
ні підрозділи податкової міліції та слідчі підрозділів фінансових розслідувань, 
що діють у складі структур державних податкових інспекцій ДФС України у 
районах, містах (крім м. Києва), районах у містах, об’єднаних та спеціалізова-
них державних податкових інспекцій ДФС України [13, пп. 1.5.–1.6, 1.9 п. 1; 8].

Тепер власне про підрозділи та органи митного спрямування ДФС 
України.

Митне спрямування ДФС України простежується у діяльності окремих 
підрозділів її апарату та окремих її територіальних органів по виконанню 
покладених на них завдань, що визначені законодавством України з питань 
державної митної справи. Серед цих завдань: створення в межах своєї компе-
тенції сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, 
захист митних інтересів України, реалізація державної політики у сфері дер-
жавної митної справи.

До підрозділів та органів митного спрямування ДФС України відно-
сяться: 

– підрозділи митного спрямування апарату ДФС України;
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– територіальні органи митного спрямування ДФС України.
Підрозділами митного спрямування апарату ДФС України є департа-

менти апарату ДФС України, які є структурними підрозділами ДФС України, 
що виконують функції та процедури, спрямовані на реалізацію державної 
політики у сфері державної митної справи. Роботу департаментів митного 
спрямування апарату ДФС України спрямовує і координує заступник Голови 
ДФС України (згідно з наказом ДФС України про розподіл обов’язків між 
керівництвом ДФС України).

Отже, департаменти митного спрямування апарату ДФС України висту-
пають в якості головних підрозділів зі спрямування і координації діяльності 
митниць ДФС України (як територіальних органів митного спрямування 
ДФС України на місцях) з виконання покладених на них завдань. При цьому 
департаменти митного спрямування апарату ДФС України здійснюють збір та 
узагальнення пропозицій і прогнозувань, що надходять від митниць ДФС 
України в процесі виконання покладених на них завдань, а також організову-
ють підготовку підсумкових рішень, виходячи із своїх основних завдань та 
функцій, що сприяє підготовці пропозицій щодо забезпечення формування 
державної політики у сфері державної митної справи для внесення їх на роз-
гляд Міністру фінансів України.

До головних підрозділів митного спрямування апарату ДФС України, 
зокрема, відносяться: Департамент організації митного контролю та митного 
оформлення ДФС України; Департамент адміністрування митних платежів та 
митно-тарифного регулювання ДФС України; Департамент аналізу ризиків та 
протидії митним правопорушенням ДФС України; Департамент розвитку 
митної справи ДФС України [4, абз.абз. 1–2 пп. 2.2 п. 2].

До територіальних органів митного спрямування ДФС України відно-
сяться митниці ДФС України та їх структури [8].

Митниця ДФС України – це територіальний орган митного спрямуван-
ня, який підпорядковується ДФС України. Митниця забезпечує реалізацію 
повноважень ДФС України у зоні своєї діяльності. Основними завданнями 
митниці ДФС України є забезпечення реалізації державної митної політики у 
сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час засто-
сування митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контр-
олю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і 
зборів, митних та інших платежів [12, п.п. 1, 3].

Структурами митниці ДФС України є, перш за все, підрозділи, що скла-
дають її адміністрацію та її відокремлені структурні підрозділи: митні пости та 
відділи митного оформлення.

Основними в реалізації державної політики у сфері державної митної 
справи митницями ДФС України як територіальними органами митного спря-
мування ДФС є принципи територіальності та спеціалізації.

Принцип територіальності митниць ДФС України проявляється у зонах 
їх діяльності, тобто територіальної визначеності для їх службової діяльності, 
яка відповідає території однієї чи кількох адміністративно-територіальних 
одиниць. Зона діяльності митниці – це територія її службової відповідальнос-
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ті, у межах якої реалізуються повноваження митниці, що проявляються в орга-
нізації та проведенні заходів із виконання покладених на митницю завдань. 
Отже, беззаперечно, територія службової відповідальності митниці може вва-
жатися територією її службового обслуговування, в межах якої митниця як 
сервісна служба (а не тільки як територіальний орган митного спрямування 
державної виконавчої влади або як контролююче відомство) здійснює сервісне 
обслуговування відповідно до законодавства України з питань державної 
податкової та митної справи платників податків, що здійснюють ЗЕД та грома-
дян, які, виходячи із особистих, сімейних, інших потреб здійснюють перемі-
щення товарів через митний кордон України.

Зони діяльності (території службової відповідальності або території 
службового обслуговування) митниць ДФС України, визначаються Кабінетом 
Міністрів України для тієї чи іншої митниці окремо [14]. Проте, зони діяльнос-
ті митниць ДФС України, що визначені відповідно до територіального поділу 
України, у межах яких митниці реалізують свої повноваження, відповідають 
території однієї чи декількох адміністративно-територіальних одиниць 
України або всій митній території України. Тобто, митниця як територіальний 
орган митного спрямування ДФС України на місцях, що організовує та про-
водить заходи із виконання покладених на неї завдань, здійснює свої повно-
важення в межах обласних (регіональних) центрів, а її відокремлені підрозді-
ли (митні пости) – у межах районних центрів областей (регіонів). Митниці 
ДФС України в зонах своєї діяльності (територіях службової відповідальності 
або територіях службового обслуговування) представлені адміністративними 
будівлями та службовими приміщеннями територіальних органів митного 
спрямування ДФС України, а також центрами обслуговування платників (де 
надаються адміністративні послуги у сфері державної митної справи за звер-
ненням заявників).

В якості тематичних прикладів можливо привести зони діяльності 
(території службової відповідальності або території службового обслуговуван-
ня) деяких митниць ДФС України: 

– зона діяльності Одеської митниці ДФС України – Одеська область; 
Херсонської митниці ДФС України – Херсонська область, Автономна 
Республіка Крим, м. Севастополь; Енергетичної митниці ДФС України – 
митна територія України в частині митного контролю та митного оформлення 
товарів відповідно до повноважень, визначених Міністерством фінансів 
України; Київської митниці – Київська область, за винятком зони відчуження 
ЧАЕС, м. Славутич і смт. Вільча та питань, віднесених до компетенції Київської 
міської митниці ДФС України [8].

Принцип спеціалізації митниць ДФС України виявляється у виконанні 
митницями завдань із забезпечення реалізації митної політики у сфері держав-
ної митної справи, що здійснюється митницею за своїм призначенням та в 
межах повноважень. При цьому повноваження митниці як територіального 
органу митного спрямування ДФС України на місцях є невід’ємною частиною 
повноважень ДФС України, що визначені Кабінетом Міністрів України [6] та 
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які реалізуються митницею у зоні своєї діяльності (території службової відпо-
відальності або території службового обслуговування).

Спеціалізацію митниць ДФС України не слід плутати з діяльністю спе-
ціалізованих департаментів та органів ДФС України: Спеціалізованої лабора-
торії з питань експертизи та досліджень ДФС України; Департаменту спеціалі-
зованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС України; Інформаційно-
довідкового департаменту ДФС України [14]. Оскільки діяльність зазначених 
спеціалізованих департаментів та органів ДФС України не передбачає жодним 
чином здійснення їх особовим складом митних формальностей з митного 
контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний 
кордон України. Але до їх повноважень відноситься забезпечення митниць 
ДФС України експертно-дослідними висновками й пропозиціями зі складних 
та проблемних питань, що виникають під час здійснення митного контролю та 
митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України, 
програмно-інформаційними комплексами та інформаційно-технічними систе-
мами, потужності яких особовий склад митниць ДФС України використовує 
під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що пере-
міщуються через митний кордон України, передовим науково-прикладним 
досвідом в навчальному процесі, що розрахований на посадовий склад митниць 
ДФС України та кінологів України. А отже, діяльність спеціалізованих депар-
таментів та органів ДФС України повинна сприяти постійній, безперебійній та 
ефективній роботі митниць ДФС України із забезпечення реалізації повнова-
жень ДФС України незалежно від адміністративно-територіального базування 
чи дислокації їх структурних складових.

Беззаперечно, основним завданням митниць ДФС України є, зазвичай, 
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщують-
ся платниками податків, що здійснюють ЗЕД та громадянами через митний 
кордон України. Отже, посадові особи митниць ДФС України здійснюють митне 
очищення з подальшою легалізацією у митному відношенні усіх об’єктів матері-
ального світу, що класифіковані за кодами 97 груп згідно з Українською класифі-
кацією зовнішньоекономічної діяльності України (далі – УКТ ЗЕД).

Однак, певні товари оформлюються у митному відношенні тільки окре-
мими митницями ДФС України. Так, наприклад, на сьогодні утворена (вже у 
третій раз) Енергетична митниця ДФС України здійснює митне оформлення 
тільки трьох груп товарів: нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що 
використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтер-
нативного; газу природного у газоподібному стані, нафти сирої, аміаку безвод-
ного; електроенергії [9].

Слід зазначити, що підрозділи ліквідованої Енергетичної регіональної 
митниці Державної митної служби України здійснювали митний контроль та 
митне оформлення більш широкого кола товарів, які переміщувались через 
митний кордон України. До таких товарів відносились: нафта або нафтопро-
дукти сирi з бiтумiнозних мінералів: 2709 00 згідно з УКТ ЗЕД; газ нафтовий 
та iншi вуглеводнi у газоподібному стані: 2711 згідно з УКТ ЗЕД; кокс нафто-
вий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або бiтумiнозних 
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порід: 2713 згідно з УКТ ЗЕД; електроенергія: 2716000000 згідно з УКТ ЗЕД; 
мастильні матеріали: 3403191000, 3403199100, 3403991000 згідно з УКТ ЗЕД; 
неопромiненi паливні елементи (твели): 8401300000 згідно з УКТ ЗЕД; ваго-
ни, спеціально передбачені для транспортування вантажів з високою радіоак-
тивністю: 8606911000 згідно з УКТ ЗЕД; чохли для транспортування відпра-
цьованого ядерного палива: 7309009000 згідно з УКТ ЗЕД [10] тощо.

Втім необхідно зауважити, що час від часу реорганізована на сьогодні 
Державна митна служба України гребувала здоровим глуздом та закріплювала 
за окремими митницями повноваження з митного оформлення так званих, як 
здавалося тодішнім очільникам Державної митної служби України, «корупцій-
ноємних товарів», що ввозились на митну територію України платниками 
податків, які здійснюють ЗЕД. Тобто товарів з високим ступенем ризику в 
питаннях їх оподаткуванні: товарів, що класифікуються у товарній групі 06 (за 
винятком товарної підкатегорії 0602 90 10 00 – (0602) інші живі рослини 
(включаючи їх коріння), живці та підщепи; міцелій грибів: (060290) інші:) – 
«Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини 
рослин; зрізані квіти і декоративна зелень» та у товарних позиціях 8703 – 
«Автомобiлi легковi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним 
чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобів товарної 
позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi 
автомобiлi», 9401 – «Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 
9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини», 
9403 – «Іншi меблi та їх частини» згідно з УКТ ЗЕД [5] тощо. Отож, як–то 
кажуть, це вже справи давно минулих днів.

Проведене дослідження дозволяє сформувати визначення поняття сис-
теми та структури органів митного спрямування ДФС України. Так, система 
органів митного спрямування ДФС України – це окрема ланка в системі орга-
нів ДФС України, що діє за своїм призначенням та в межах своїх повноважень 
у напрямі реалізації державної політики у сфері державної митної справи.

В свою чергу, структура органів митного спрямування ДФС України – 
це окремий рівень в структурі органів ДФС України, що містить утверджену 
чисельність підрозділів апарату, територіальних органів, які виконують покла-
дені на ДФС України завдання, визначені законодавством України з питань 
державної митної справи.

Отже, структуру органів митного спрямування ДФС України становить 
сукупність структурних складових (підрозділів апарату митного спрямування 
ДФС України та територіальних органів митного спрямування ДФС України), 
штатних посад (передбачених у структурних підрозділах), затвердженої кіль-
кості штатних одиниць посадових осіб ДФС України (передбаченої штатно-
посадовими розкладами структурних підрозділів), субординації (між керівни-
цтвом і співробітниками митного спрямування ДФС України та між різними 
підрозділами апарату митного спрямування ДФС України та територіальних 
органів митного спрямування ДФС України (та їх співробітниками), між 
якими не існує відносин керівництва і підпорядкування), сформована терито-
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ріальна мережа (створена для забезпечення відомчої розгалуженості структур-
них підрозділів).

Беручи до уваги увесь загал вищенаведених тез та враховуючи при цьому 
низку організаційно-розпорядчих актів ДФС України, можемо констатувати, 
що концепція реалізації державної митної політики у сфері державної митної 
справи підрозділами та органами митного спрямування ДФС України – це 
концептуально визначений порядок дій підрозділів апарату митного спряму-
вання ДФС України та територіальних органів митного спрямування ДФС 
України, що здійснюється ними за своїм призначенням та в межах повноважень 
у напрямі реалізації державної політики у сфері державної митної справи та 
який спрямовано на виконання покладених на ДФС України завдань, визна-
чених законодавством України з питань державної митної справи.

Тобто, підрозділи митного спрямування апарату ДФС України (депар-
таменти митного спрямування ДФС України та їх структури) здійснюють 
моніторинг, координацію, контроль, спрямування усіх напрямів діяльності 
митниці ДФС України та її структур, що задіяні в реалізації повноважень 
ДФС України на місцях. Отже, кожній окремій структурі митниць ДФС 
України відповідає аналогічна, але вже структура департаментів митного спря-
мування апарату ДФС України, які скеровує митниці ДФС України та їх 
структури на виконання покладених на ДФС України завдань, визначених 
законодавством України з питань державної митної справи за сформованою 
територіальною мережею митниць ДФС України.

Висновок. Сьогоднішні підрозділи апарату та територіальні органи 
митного спрямування ДФС України не отримали ні інновацій, ні бодай яки-
хось покращень для поліпшення ситуації в питаннях прозорої реалізації дер-
жавної політики у сфері державної митної справи. Уся публічність сходиться 
кутом на призначенні одних очільників ДФС України та звільненні з посад чи 
виходу у відставку інших. В цьому аспекті не є виключенням й кадрова чехар-
да на місцях, що охоплює територіальні органи митного спрямування ДФС 
України як тільки–но призначається новий Голова ДФС України. На жаль, 
українська система координат не надає сьогодні змоги наочно й прозоро спо-
стерігати за реалізацією державної митної політики у сфері державної митної 
справи. Оскільки зазначені кроки є контраверсійними та такими, що не при-
зводять до суттєвих позитивних зрушень в діяльності митниць ДФС України, 
що реалізують повноваження ДФС України на місцях.
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митниця, територіальність, спеціалізація, концепція реалізації державної політики у 
сфері державної митної справи.

Федотов А.П. Концепция реализации государственной политики в сфере 
государственного таможенного дела подразделениями и органами таможенного 
направления Государственной фискальной службы Украины

В статье сделана попытка сформировать основы концепции реализации госу-
дарственной политики в сфере государственного таможенного дела через исследова-
ние системы и структуры подразделений и органов таможенного направления 
Государственной фискальной службы Украины, выполняющих задачи, возложенные на 
ГФС.

Ключевые слова: государственное таможенное дело, вертикальные и 
горизонтальные внутренние коммуникации ГФС, система органов ГФС, структура 
органов ГФС, аппарат ГФС, территориальные органы ГФС, подразделения тамо-
женного направления аппарата ГФС, таможня, территориальность, специализация, 
концепция реализации государственной политики в сфере государственного тамо-
женного дела.

Fedotov A.P. The concept of implementation of state policy in the sphere of 
state customs affair by subdivisions and bodies of customs area of the State Fiscal 
Service of Ukraine

In the article we attempt to form a basis of the concept of state policy in sphere of 
state customs affair through the research of system and structure of subdivisions and bodies 
of customs area of the State Fiscal Service of Ukraine, which perform the tasks entrusted to 
the SFS.

Keywords: state customs affairs, vertical and horizontal internal communications of 
the SFS, system of bodies of the SFS, structure of bodies of the SFS, machinery of the SFS, 
territorial bodies of the SFS, subdivisions of customs area of the SFS machinery, customs, 
territoriality, specialization, the concept of state policy in the sphere of state customs affairs.
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Постановка проблеми. Процеси глобалізації, каталізатором яких в 
останні десятиріччя стала інформатизація на основі електронних технологій, 
крім свого позитивного значення для розвитку прогресу зумовлюють появу 
нових викликів і загроз для інформаційної інфраструктури, національного 
інформаційного суверенітету, самобутності, самосвідомості, а для цивілізації – 
багатоваріантних можливостей подальшого розвитку. І тому робота з нейтра-
лізації загроз як важливої складової забезпечення інформаційної безпеки є 
запорукою ефективного використання і перспективного розвитку суверенних 
для кожної держави, нації масивів інформації. Розвиток ефективних інстру-
ментів забезпечення інформаційного суверенітету є важливою умовою сус-
пільного розвитку і першочерговим завданням сьогодення. Зазначене обумов-
лює актуальність обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми глобалізації, їх 
вплив на інформаційну безпеку знаходять своє відображення в науковій літе-
ратурі, зокрема в роботах Д.Белла, М.Кастельса, І.Валлерстайна, С.Хоффмана 
та ін., питання національного інформаційного розвитку – у роботах В.Горового,  
О.Онищенка, В.Пилипчука, В.Попика та ін. Paзом із цим, у зв’язку із заго-
стренням проблеми своєчасного правового забезпечення сучасних динамічних 
інформаційних процесів, зростання числа загроз, актуалізується потреба ана-
лізу сучасної інформаційної інфраструктури та основних завдань щодо її 
захисту.

Метою статті є визначення особливостей сучасної інформаційної інфра-
структури та основних завдань щодо її захисту. 

Основні результати дослідження. Поняття інформаційної інфраструк-
тури визначається  як сукупність програмно-технічних засобів, інформацій-
них комунікацій, інших механізмів управління інформаційними ресурсами, 
напрацьованих суспільною практикою, організаційних систем збереження і 
використання наявних обсягів інформації, а також інститутів продукування 
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нової інформації в інтересах суспільного розвитку, засобів нормативного 
забезпечення інформаційної діяльності, захисту вітчизняних інформаційних 
ресурсів від усіх видів загроз та негативних впливів. Призначення цієї інфра-
структури полягає в забезпеченні суспільства необхідними для його існування 
і розвитку інформаційними ресурсами.

 Суверенні інформаційні масиви у структурі цих ресурсів мають з огля-
ду на об’єктивні потреби розвитку вітчизняного суспільства в умовах глобалі-
зації основоположне значення. Вони є в умовах сучасної  глобалізації  засно-
ваним на національній традиції орієнтиром для суспільного розвитку, еволю-
ції самої інформаційної основи, подальшого інформаційного виробництва, 
дороговказом у механізмах інформаційних обмінів у системі внутрішньо 
українських інформаційних комунікацій та в міжнародному інформаційному 
співробітництві. Від ефективного використання вітчизняної інформаційної 
інфраструктури значною мірою залежить забезпечення і розвиток національ-
ного суверенітету, що в умовах сучасних глобальних перетворень є основним 
показником зберігання національної самобутності, важливою умовою під-
тримки міжнародних відносин на партнерському рівні. Її розвиток та інтегра-
ція належить до основних стратегічних цілей формування інформаційного 
суспільства в Україні [1]. Забезпечення її функціонування і розвитку визна-
чається потребами зберігання змісту суспільно значущих масивів інформації.

Як свідчить досвід передових в інформаційному розвитку країн світу 
«ефективна інформаційно-комунікаційна інфраструктура (ІКІ) – визначальна 
складова стратегії забезпечення національного інформаційного суверенітету, 
яка дає  можливість державі поширювати свої суверенні права на певний сег-
мент глобального інформаційного простору. Водночас ІКІ – це показник еко-
номічного потенціалу країни. А цей потенціал, у свою чергу, є матеріально-тех-
нологічною базою, на основі якої здійснюється інтегрованість у глобальний 
інформаційний простір і яка також стає дедалі важливішим чинником визна-
чення тієї ролі, яку вона відіграє у світовому розподілі праці» [2].

Ставка на розвиток інформаційно-комунікаційної структури  в поєднан-
ні з  іншими інноваційними проектами  забезпечує цим країнам прорив у сфері 
високих технологій, сприяє  успішній роботі найефективнішої  і базової  для 
всіх інших напрямів розвитку галузі економіки – виробництва інформації, 
нових знань. Осмислене здійснення цих изначальних структурних перетво-
рень в економіці забезпечило провідну роль даних країн у світовій економіці.

Так, державна програма Південної Кореї у сфері інформаційних техно-
логій «Базова національна інформаційна система» (National Basic Information 
System), що була розроблена на початку 1980-х років і почала виконуватися в 
1987 р., поєднала загальну комп’ютеризацію та розвиток інформаційних тех-
нологій з економічним зростанням країни. На початку 1990-х років програма 
була переглянута і у квітні 1994 р. прийнято проект «Національна інформацій-
на супермагістраль» (National Information SuperHighway), що дістав у 1995 р. 
назву «Корейська інформаційна інфраструктура» (Korea Information 
Infrastructure). Здійснення цього довгострокового плану за задумом уряду – 
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це ключова ланка в переході Південної Кореї від індустріальної економіки, що 
розвивається, до економіки розвинутої держави [3].

У США в 1993 р. Робочою групою з інформаційної інфраструктури 
(Information Infrastructure Task Force) було запропоновано дев’ять базових 
принципів державного регулювання: заохочення приватних інвестицій; кон-
цепція універсального доступу; допомога в технологічних інноваціях; забез-
печення інтерактивного доступу; захист особистого життя, безпеки й надій-
ності мереж;  поліпшене управління спектром радіочастот; захист прав інте-
лектуальної власності; координаія державних зусиль; забезпечення доступу до 
державної інформації [4].

Важливим аспектом успішного використання національної інформацій-
ної інфраструктури в США став розподіл і налагодження взаємодії  функцій 
між державою та приватним сектором. Так, приватний сектор як головне дже-
рело капіталу й експертів, має у відповідь на запити ринку визначити, які 
технології розвивати, установити стандарти, розвивати нові послуги й продук-
ти. Держава ж, зі свого боку, може полегшити протікання цих процесів шляхом 
прийняття відповідних законів і адміністративного регулювання та за допо-
могою підтримки випробувань нових технологій. При цьому процес встанов-
лення єдиних стандартів має бути відкритим і відбуватися за участю великих 
груп зацікавлених виробників.

Скоординовані дії держави, приватного сектору і громадських організа-
цій є також характерною особливістю відповідного канадського досвіду [5]. 
При цьому показовий той факт, що країни, які мають найрозвиненішу інфор-
маційну інфраструктуру, високий рівень розвитку інформаційних технологій, 
входять і до переліку країн з найвищим індексом конкурентоспроможності [6].

Відзначається зростаюча залежність суспільних інститутів від цих 
мереж і ця обставина стає додатковим стимулом для хакерських вправ. Із 
іншого боку, розвиток техніко-технологічної бази інформатизації, розширення 
доступу до виробництва і використання інформаційних ресурсів необмежени-
ми масами користувачів створює зростаючі можливості не лише для впрова-
дження електронного самоврядування, волевиявлення законослухняних гро-
мадян. Розвиток інформатизації дає змогу для прояву антисоціальних елемен-
тів, їх організацій. І, нарешті, в умовах становлення інформаційного суспіль-
ства, впливи на національну інформаційну структуру можуть також мати 
неправовий, диверсійний характер, стають метою інформаційних воєн. Тобто, 
кібертероризм впливає і, очевидно, надалі впливатиме, навіть у більшій мірі, 
виходячи із зростаючого рівня  інформатизації, як на стан соціального здоров’я 
на рівні українського суспільства, так і в загальноцивілізаційних масштабах.

Слід зазначити, що до сьогодні розвиток технологій негативного впливу 
на інформаційну інфраструктуру відбувається швидше, ніж відповідних засо-
бів протидії. Це пояснюється не лише засекречуванням подібних розробок у 
найбільш просунутих у комп’ютеризації країнах, використанням їх насампе-
ред в оборонних інтересах. Значною мірою розробка засобів протидії кіберза-
грозам у більшості держав із рівнем комп’ютеризації, еквівалентним україн-
ському, відбувається пасивно. Це пояснюється, насамперед, недостатнім усві-
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домленням наявних небезпек на рівні прийняття загальносуспільних рішень, 
що, у свою чергу, пояснюється недостатньою комп’ютерною грамотністю, 
недостатнім усвідомленням ролі комп’ютеризації у сучасному суспільстві.

Зростаюче значення інформаційної інфраструктури в розвитку суспіль-
ного життя обумовлює відповідне підвищення значення  організації інформа-
ційної безпеки. Дане питання особливо важливе для України в сучасний період.

На сьогодні у розпорядженні України знаходиться сукупність різнома-
нітних компонентів інформаційної інфраструктури: соціальні інформаційні 
комунікації, наявні інформаційно-аналітичні, бібліотечні, архівні та інші цен-
три збереження й організації використання інформаційних ресурсів, наукові 
установи, структури, пов’язані із аналізом первинних масивів інформації типу 
«фабрика думки», дослідницькі фонди, соціологічні центри – всі структури, 
що займаються виробництвом суспільно значущої інформації, включаючи 
управлінську, економічну, політичну та для забезпечення всіх видів іншої сус-
пільної діяльності, системи правотворчого регламентування інформаційної 
сфери. Ці компоненти інфраструктури є комп’ютеризованими і пов’язаними 
комп’ютерними мережами з усіма галузями господарчої діяльності, життєво 
важливими центрами суспільного життя. Тому саме ці компоненти вітчизняної 
інформаційної  інфраструктури  найбільш вразливі для кібернетичних загроз. 

При цьому недостатня організація захисту суверенних інформаційних 
ресурсів в умовах активізації сучасних інформаційних взаємовпливів призво-
дить до введення в суспільний обіг несанкціонованої (зокрема, конфіденцій-
ної, таємної) інформації. Це не лише негативно впливає на конкурентоспро-
можність вітчизняних інформаційних ресурсів у сучасному світі, але створює 
також можливості для введення у сферу суверенних інформаційних ресурсів 
чужорідної, шкідливої інформації. Одним із характерних прикладів активіза-
ції таких процесів є вплив елементів сучасної масової культури на національ-
ний культурний процес в умовах глобалізації. Характерна для сучасності гло-
бальна інформаційна експансія також дуже помітно впливає на суверенні 
інформаційні ресурси на рівні насамперед державному, уніфікуючи їх в інтер-
есах ТНК та провідних у сучасному процесі інформатизації держав.

Загроза техніко-технологічного відставання зумовлює загрози для 
інформаційного суверенітету під впливом цілої низки негативних чинників. 
Серед них на сьогодні найбільш відчутним є, як правило, заснована на нових 
технологічних рішеннях, комп’ютерна злочинність, комп’ютерний тероризм, 
несанкціоноване проникнення в суверенні масиви інформації, що становлять 
державну та іншу передбачену законом таємницю, інтелектуальну власність 
соціальних структур, окремих членів суспільства, а також інформацію, що є 
власністю держави чи спрямована на забезпечення потреб та інтересів україн-
ського суспільства. Як свідчить міжнародна практика, реальними на сьогодні є 
також загрози, пов’язані зі спробами введення в суверенні інформаційні маси-
ви недостовірної, руйнівної для них інформації. 

Причиною сучасної інформаційної експансії дослідники вважають 
насамперед беззаперечну техніко-технологічну перевагу інформаційної інфра-
структури провідних країн-глобалізаторів над можливостями збереження, 
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використання, виробництва суверенних інформаційних ресурсів у країнах, що 
потрапили під потужні глобальні інформаційні впливи.

Зазначене вище свідчить, що сучасний науково-технічний прогрес не 
забезпечує надійного захисту суверенних масивів інформації від зовнішніх 
впливів навіть при умові високого рівня економічного, техніко-технологічного 
розвитку, забезпеченого суспільством. Більше того, з розвитком глобального 
інформаційного простору, процесів інформатизації в усьому світі суверенні 
масиви інформації ставатимуть все більш вразливими до зовнішніх впливів, 
традиційні уявлення про забезпечення інформаційного суверенітету ставати-
муть все менш ефективними в їх практичній реалізації. 

При цьому, все ж основними негативними факторами технічного харак-
теру, що впливають на забезпечення захисту національної інформаційної інф-
раструктури від кіберзагроз в сучасних умовах, є:

– відставання в розробці і впровадженні нової вітчизняної техніки, про-
грамних продуктів, зокрема спрямованих на нейтралізацію наявних кіберза-
гроз (програм «антивірус» тощо), інформаційних технологій та недостатнє 
забезпечення у зв’язку з цим ефективного функціонування інформаційної 
основи розвитку суспільства;

– повільне впровадження новітніх зарубіжних техніко-технологічних 
здобутків у процес інформатизації в Україні, використання їх без необхідної в 
інтересах нашого суспільства адаптації, що негативно впливає на вітчизняний 
інформаційний суверенітет, безпеку національної інформаційної інфраструк-
тури;

– недостатня участь у міжнародному інформаційному співробітництві, 
зокрема техніко-технологічному, що на сьогодні є важливим стимулом розви-
тку науково-технічного прогресу. Налагодження рівноправного співробітни-
цтва відповідно до національних інтересів України має сприяти піднесенню 
технологічного рівня вітчизняної інформаційної діяльності до потреб сучас-
ності, до забезпечення ефективного функціонування національної інформа-
ційної сфери.

Аналізуючи проблему зберігання суверенних інформаційних ресурсів в 
умовах активізації впливів глобального інформаційного простору, варто звер-
нути увагу на ще одну важливу особливість. Йдеться про значні обсяги висо-
коякісної, створеної і апробованої багатьма поколіннями українського народу 
інформації на паперових та інших носіях. Саме ця інформація належить пере-
важно до національного надбання, відображає національну специфіку у став-
ленні до проблем навколишнього світу, є базою для самоідентифікації й осно-
вою розвитку національних традицій у науці, культурі, інших сферах суспіль-
ної діяльності. Ці пласти вітчизняної інформації зберігаються у фондах біблі-
отек, архівах, базах та складах даних інших державних та громадських установ. 
І сьогодні у відповідності із проявленою у світі закономірністю ці фонди 
оцифровуються, здійснюються заходи до їх широкого уведення у суспільний 
обіг.

Однак, як свідчить досвід, цей процес, позитивний і необхідний за своєю 
суттю, має спиратися на добре продуману, виправдану стратегію використання 



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

69

таких ресурсів. Активізуючи свою діяльність у міжнародних інформаційних 
обмінах, вітчизняне суспільство не повинно розкривати всі наявні ресурси в 
інформаційних мережах. Адже навіть при найоптимістичніших сценаріях 
національна інформаційна інфраструктура не зможе повністю їх захистити від 
негативних впливів і несанкціонованого запозичення. І тому очевидно, що із 
розвитком процесів оцифрування необхідно ввести у практику обов’язкове 
формування баз страхових копій електронної інформації, не пов’язаних 
постійно діючими лініями зв’язку із системою електронних інформаційних 
комунікацій. Особливо важливу інформацію при цьому доцільно зберігати 
також і на неелектронних видах носіїв, на папері, в мікрофільмах тощо. 
Надійність такого способу захисту особливо важливої інформації можна вважа-
ти близькою до 100 %. Національна інформаційна інфраструктура має перед-
бачати наявність центрів такого зберігання інформації, забезпечувати відпо-
відну техніко-технологічну базу.

Паралельно із цією проблемою набула вже значної актуальності необ-
хідність організації безпеки національної інформаційної інфраструктури у 
сфері забезпечення розвитку інформаційних ринків. Такі ринки, що є на сьо-
годні найбільш ефективними механізмами інформаційних обмінів, стимулом 
внутрішньосуспільної циркуляції інформації, ставлять конкретні вимоги до 
функціонування інформаційної інфраструктури щодо забезпечення захисту 
інтелектуальних продуктів від несанкціонованого використання, до наявності 
в ній різноманітних, технологічно сучасних і ефективних форм просування 
інформаційних продуктів на ринках і, нарешті, до захисту власної інфраструк-
тури від впливів, спрямованих на зниження ефективності її функціонування і 
можливостей розвитку.

Слід зауважити, що порівняно із розвитком техніко-технологічної бази 
національної інформаційної інфраструктури інструменти захисту інформацій-
ного суверенітету розвиваються слабо. Більше того, зацікавлені в їх нейтралі-
зації сили вітчизняного і зарубіжного походження під прикриттям боротьби за 
свободу слова (дуже вразливої для громадської думки на Заході теми і 
невід’ємного показника західної демократії) ведуть постійну боротьбу проти 
будь-яких намагань організації відстоювання державних, національних інтер-
есів у розвитку вітчизняного інформаційного простору.

Ще одна причина осучаснення злочинності пов’язана зі стрімким  роз-
витком інформаційних технологій. Вони сприяли виникненню нового виду 
злочинності – комп’ютерної, а перехід на методи електронного управління тех-
нологічними процесами – появі нового виду тероризму –кібертероризму. 
Кібертероризм – це різновид тероризму, в основу якого покладено спосіб здій-
снення терористичних дій, що виник у процесі розвитку інформаційно-теле-
комунікаційних технологій та впровадження їх у всі сфери сучасного суспіль-
ства [7]. На думку С. Хоффмана, міжнародний тероризм виявився можливим 
завдяки широкому набору засобів комунікації [8].

Актуальність проблеми кібертероризму для України подвійна: з одного 
боку, держава не настільки багата, щоб переобладнати сучасними засобами 
управління свої хімічні підприємства, атомні електростанції та інші критичні 
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й уразливі структури, що зробило б їх невразливими для нападу кібертерорис-
тів. З іншого, – формування нової інформаційної інфраструктури, вітчизняної 
системи баз суверенної інформації стає стратегічним ресурсом, який вимагає 
постійної уваги з боку держави.

Варто зазначити, що у швидкоплинному перебігу подій суспільного 
життя, з революційними процесами у розвитку інформаційних технологій зна-
чна частина чинних нормативних актів як внутрішньодержавних, так і міжна-
родних поступово втрачає актуальність, відповідність процесам, які ними 
нормуються, і потребує уточнень або ж перегляду. Розвиток інформаційної 
діяльності створює необхідність правового урегулювання нових аспектів цієї 
діяльності. Потребує досконалого правового обґрунтування питання організа-
ції ефективного протистояння кібертероризму в умовах активізації глобаль-
них впливів, нових інформаційних технологій. Комплекс відповідних право-
вих актів має постійно вдосконалюватися із урахуванням відповідного між-
народного законодавства, його еволюції і вітчизняної законотворчої практики, 
що має бути на варті інтересів національної інформаційної діяльності.

Оскільки процес протидії сучасним кіберзагрозам – явище багатоаспек-
тне і належить до категорії життєво необхідних, в умовах переходу до інфор-
маційного суспільства, цей процес має спиратися на комплексну систему 
організаційних заходів. Серед них найбільш актуальним є організація ефек-
тивної роботи загальноукраїнського центру аналізу інформаційних, зокрема і 
кіберзагроз, координації роботи з їх нейтралізації. Такий координаційний 
центр має організовувати відстежування загроз, вивчення тенденцій їх розви-
тку, значення їх реального і потенційного впливу на інформаційну структуру, 
забезпечувати прогноз розвитку ситуації і розробку змісту заходів на поперед-
ження. Він повинен мати можливості для ефективного залучення до справи 
боротьби з кібертероризмом відповідні державні установи, приватні економіч-
ні структури, що спеціалізуються на проблемах охоронної діяльності, громад-
ські співтовариства протидії негативним впливам на діяльність інформаційної 
сфери, надавати суспільно важливу інформацію із цього питання для ЗМІ.

Невпорядкованість процесу доступу до мережі Інтернет державних 
органів, підприємств, установ та організацій, які отримують, обробляють, 
поширюють і зберігають інформацію з обмеженим доступом, створює умови 
для розміщення державних Інтернет-ресурсів на технічних майданчиках, які 
не мають відповідного рівня захищеності, особливо це характерно для органів 
місцевого самоврядування [9].

У зв’язку з цим першочерговим питанням є формування організаційно-
правових засад побудови системи захисту критичної інфраструктури від 
кібернетичних атак. Її завданнями мають бути визначення об’єктів вітчизня-
ної інфраструктури, що потребують першочергового захисту від кібернетич-
них загроз з урахуванням іноземного досвіду, визначення критеріїв їх відне-
сення, класифікація за категоріями, обґрунтування пропозицій щодо законо-
давчого регламентування захисту вітчизняної інфраструктури від протиправ-
них кібернетичних посягань.
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Сьогодні багато елементів критичної інфраструктури держави знахо-
дяться у сфері володіння приватного сектору і не є державною власністю. Тому 
вкрай важливим моментом в організації системи забезпечення безпеки держа-
ви є створення відповідної системи координації, до складу якої б входили як 
урядові, так і громадські організації із залученням комерційних структур, які 
працюють у ключових секторах критичної інфраструктури держави. Тісний 
взаємозв’язок між державним і приватним сектором країни є невід’ємною умо-
вою безпеки держави [10].

Однозначного наукового визначення потребує термінологія у сфері 
забезпечення кібернетичної безпеки, зокрема поняття «критична інфраструкту-
ра». При цьому вітчизняні та зарубіжні науковці мають різні підходи до визна-
чення цього поняття. Так, більшість науковців відносять до такої інфраструкту-
ри всі інформаційні системи, що безпосередньо здійснюють управління держа-
вою та економікою. Проте, прихильники іншого підходу визначають дефініції 
«інформаційна інфраструктура» як сукупність мереж, основне призначення 
яких передача інформації із змістовим навантаженням (телерадіомережі, засо-
би масової інформації, телекомунікаційні мережі всіх видів) та «критична 
інфраструктура» як сукупність мереж, основне призначення яких передача 
технологічної інформації з метою управління технологічними процесами 
виробництва чи надання послуг (інформація не має змістового навантаження). 

З огляду на те, що кібератаки зазнають постійних змін, їх складно про-
гнозувати та відстежувати у реальному часі, гостро постає питання вдоскона-
лення системи забезпечення інформаційної безпеки. Досягнення поставленої 
мети потребує наукового опрацювання та подальшого супроводження таких 
напрямів, як:  розвиток захищених телекомунікаційних систем; підвищення 
надійності спеціального програмного забезпечення; розробка адекватних 
методів контролю ефективності засобів захисту інформації; виявлення техніч-
них пристроїв і програм, що становлять небезпеку для штатного функціону-
вання інформаційно-телекомунікаційних систем; запобігання перехопленню 
інформації технічними каналами; формування системи моніторингу показни-
ків якості захисту інформації тощо. 

Стрімкий розвиток в Україні інформаційних технологій та інтеграція 
нашої держави до світового інформаційного простору створює передумови 
для реалізації кіберзагроз аналогічного характеру щодо вітчизняної інфра-
структури. 

Висновки. Організація безпеки сучасної інформаційної інфраструкту-
ри, що перебуває в постійному розвитку, якісно змінюється під впливом при-
скорених темпів науково-технологічного прогресу, зумовлює необхідність 
відповідного забезпечення на всіх інших етапах виробництва, організації збе-
рігання та використання інформаційних ресурсів.

Проблема розробки і вибору ефективних методів і засобів захисту 
інформаційної інфраструктури ґрунтується на комплексному підході та має 
такі складові: 
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– правову – пов’язана з розробленням нормативно-правових актів, які 
регламентують відносини в інформаційній сфері, і нормативно-методичних 
документів із питань забезпечення інформаційної безпеки; 

– організаційну – полягає в удосконаленні організаційної структури 
державних і комерційних підприємств, сертифікації і стандартизації засобів 
захисту інформації та ліцензуванні діяльності у сфері захисту інформації;

– психологічну – передбачає формування морально-етичних норм у 
співробітників, які працюють з інформаційними системами, що забезпечують 
критичну інфраструктуру держави;

– технічну – ґрунтується на створенні і постійному вдосконаленні сис-
теми забезпечення інформаційної безпеки на об’єктах інформатизації та попе-
редження нападу. 
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Довгань О.Д. Сучасна інформаційна інфраструктура України  і основні 
завдання щодо її захисту 

У статті роглянуті інформаційна інфраструктура України і основні завдання 
по її захисту в умовах сучасних глобалізаційних процесів і стрімкого розвитку інфор-
маційних технологій.

Ключові слова: інформаційна інфраструктура, інформаційні ресурси, кри-
тична інфраструктура, кібертероризм.

Довгань А.Д. Современная информационная инфраструктура Украины и 
основные задания ее защиты

В статье рассмотрена информационная инфраструктура Украины и основные 
задания по ее защите в условиях современных глобализационных процессов и стреми-
тельного развития информационных технологий.

Ключевые слова: информационная инфраструктура, информационные 
ресурсы, критическая инфраструктура, кибертерроризм. 

Dovgan O. Modern information infrastructure of Ukraine and basic tasks of its 
protection

The article considers information infrastructure of Ukraine and main problems of its 
protection in modern processes of globalization and information technologies development.
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КОРЕЛЯЦІЯ ПРИНЦИПУ ОФІЦІЙНОСТІ 
І ПРИНЦИПІВ ЗМАГАЛЬНОСТІ 

ТА ДИСПОЗИТИВНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 
СУДОЧИНСТВІ

Ф.І. Сербан
доцент кафедри загальноюридичних дисциплін
Київського університету туризму, економіки та права

Постановка проблеми. Захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, 
прав та інтересів юридичних осіб є основним питанням забезпечення реаліза-
ції конституційного принципу відповідальності держави за свою діяльність 
перед людиною. Запровадження адміністративної юстиції обумовлено необ-
хідністю контролю за діями публічних інститутів влади через вирішення 
публічно правових спорів, а судовий захист вважається найбільш дієвою 
гарантією відновлення порушених прав і свобод людини і запобігання таких 
порушень в майбутньому. Рівень гарантованості прав особи в адміністративно-
му процесі та способи їх реалізації повинні відповідати певним європейським 
і світовим стандартам адміністративного судочинства, які в свою чергу мають 
становити систему правових норм і принципів, що мають гарантувати особі в 
межах судового змагального процесу однакові можливості користуватися 
всіма матеріальними і процесуальними правами. Важливим правом реалізації 
рівних можливостей в адміністративному процесі відводиться принципу офі-
ційності або з’ясування всіх обставин у справі, які у своєму взаємозв’язку з 
принципом змагальності і диспозитивності дозволяють суду, як активному 
суб’єкту розгляду адміністартивної справи, прийняти правосудне, об’єктивне, 
обгрунтоване і справедливе рішення. Використання закріплених у КАС 
України конституційних принципів судочинства наряду зі специфічними 
галузевими принципами адміністративного судочинства і їх гармонійне вті-
лення у судовому процесі надають якості правосуддя і є ціннісними орієнтира-
ми для надання тлумачення правилам адміністративного судочинства при їх 
застосуванні з метою реального забезпечення конституційного права на судо-
вий захист, а відповідно приведення вітчизняного адміністративного судочин-
ства до стандартів у цій царині принципів вироблених в рамках міжнародних 
організацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням наукового дослі-
дження в галузі судового захисту прав та законних інтересів фізичних та юри-
дичних осіб з боку органів державної влади у сфері публічно правових відно-
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син, особливостям адміністративного судочинства, його поняттям та принци-
пам, дискусійним питанням теорії та практики адміністративного судочинства, 
його правової природи посвячені наукові розробки вчених-адміністративістів 
В.Б. Авер’янова, В.С. Стефанюка, І.Б. Коліушка, Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна, 
Т.О. Коломоєць, В.Г. Перепелюка, О.І. Харитонової та інших, а також присвя-
чені наукові дослідження В.Гайворонського, Ю.Георгієвського, Ю.Педька, 
А.Руденко, О.Шостенко, О.Кузьменко та інших. Важливими для виявлення і 
вирішення конкретних дискусійних питань застосування нового законодав-
ства в сфері адміністративного судочинства та судової практики є публікації 
юристів-прктиків в юридичній періодичній літературі.

Мета статті. На основі аналізу наукових досліджень, теоретичного та 
практичного досвіду вітчизняних та зарубіжних досліджень охарактеризувати 
питання конституційних і галузевих (специфічних) засад адміністративного 
судочинства, зокрема співвідношення і взаємозв’язок принципу офіційності та 
принципів змагальності і диспозитивності з метою визначення їх ролі і зна-
чимості в особливому процесуальному порядку розгляду адміністративних 
справ на утвердження конституційного принципу захисту прав, свобод та 
інтересів особи в публічноправових відносинах.

Основні результати дослідження. Створення в Україні системи адміні-
стративних судів та розробка нормативної бази регулювання адміністративно-
го судочинства враховує міжнародні стандарти, теоретичні положення доктри-
ни та позитивного досвіду зарубіжних держав і має своєю метою гарантування 
права кожного оскаржувати в суді рішення, дії чи бездіяльності органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, що і 
повинно забезпечити реалізацію конституційного принципу відповідальності 
держави за свою діяльність перед людиною. 

Існування адміністративної юстиції насамперед обумовлено необхідніс-
тю контролю за діями публічних інститутів влади через вирішення публічно 
правових спорів [1].

Адміністративне судочинство діє в сфері специфічних публічно-право-
вих відносин, характерною ознакою яких є право особи-сторони у справі вико-
ристовувати суд і відповідну процедуру та протистояти державі чи її окремим 
владним інститутам, захищаючи свої порушені права та свободи. Судовий 
захист вважається найбільш дієвою гарантією відновлення порушених прав і 
свобод людини і громадянина. 

Завданням адміністративного судочинства є, зокрема, захист прав, сво-
бод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері 
публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших 
суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі зако-
нодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом спра-
ведливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ 
(ч. 1 ст. 2 КАС України) [2].

Адміністративні суди довели, що являються доступним і ефективним 
засобом захисту прав, свобод і інтересів громадянина від порушень з боку 
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органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових та служ-
бових осіб. Рівень гарантованості прав особи в адміністративному процесі та 
способи їх реалізації обумовлені певними стандартами адміністративного 
судочинства, які становлять систему правових норм та принципів вироблених 
в рамках регіональних міжнародних організацій (Ради Європи, ОБСЄ, ЄС) [3, 
c.10-12].

Реалізація ефективного судового захисту прав, свобод і інтересів кожна 
сторона під час розгляду справи повинна мати рівні можливості, а суд має 
дослідити всі аргументи кожної зі сторін не віддаючи жодної переваги будь-
якій із них. Таким чином, розгляд судом адміністративної справи має відбува-
тись в межах змагального процесу, в якому кожна із сторін має право отриму-
вати інформацію про всі факти і аргументи щодо предмету спору іншої сторо-
ни і мати однакові можливості надавати відповідь іншій стороні. В адміністра-
тивних справах особливе значення має те, що особа повинна мати доступ до 
всіх доказів, що надає суду орган публічної влади, навіть тих документів, які не 
використовуються для захисту в суді і не долучені судом до справи, але звісно 
тільки ті, які мають відношення до заявленого позову. 

Європейський суд з прав людини визнав недопустимим випадки, коли 
національні суди ухвалювали рішення, посилаючись на аргументи, про які 
заявникам не було нічого відомо; коли одній стороні було відновлено в доступі 
до документів, що знаходились в справі; коли було відмовлено в можливості 
представити певні докази; коли суд розглянув доводи лише однієї сторони, а 
також коли одна із сторін не була проінформована про дату, коли відбувалось 
слухання у справі проти цієї сторони [4, c.186-189].

Одним із важливих проявів реалізації рівних можливостей в судовому 
адміністративному процесі є принцип офіційності або з’ясування всіх обста-
вин у справі, тобто об’єктивного дослідження обставин справи з боку суду. 
Суть зазначеного принципу відповідно до теорії адміністративного судочин-
ства визначається можливістю адміністративного суду за власною ініціативою 
залучити до провадження, дослідити та встановити істинність всіх необхідних 
для з’ясування фактичних обставин справи для прийняття рішення. Отже, за 
адміністративним судом поряд з активністю сторін в доведенні своїх доказів 
встановлюється ініціатива під час підготовки до судового розгляду та власне 
розгляду справи. Таким чином, принцип офіційності звужує, порівняно з 
цивільним процесом, принцип змагальності, але і впливає на порядок і форму 
використання в адміністративному судочинстві принципу диспозитивності на 
відміну від цивільного процесу, в якому сторони самі приймають рішення сто-
совно ходу та змісту провадження. Необхідно проте зазначити, що за сучасним 
європейським адміністративним процесом адміністративний суд обмежений в 
його праві відхиляти клопотання сторін про доручення до справи певних дока-
зів [5, c. 516-517].

Обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи безді-
яльності покладається на відповідача – суб’єкта владних повноважень, якщо 
він заперечує адміністративний позов (ч.2 ст.71 КАС України). Суб’єкт влад-
них повноважень повинен надати суду всі наявні у нього документи та матері-
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али, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього 
обов’язку суд витрибовує названі документи та матеріали, а у разі ненадання 
доказів, суд вирішує справу на основі наявних доказів (ч. 5, 6 ст.71 КАС 
України). Суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною 
заявою в межах позовних вимог. Адміністративне судочинство допускає вихід 
за межі позовних вимог, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод 
та інтересів людини тощо (ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 КАС України).

Наявність перелічених положень КАС України дають безперечні підста-
ви вважати, що для адміністративного судочинства характерна презумпція 
неправомірності рішень, дій чи бездіяльності відповідача – суб’єкта владних 
повноважень доводити правомірність своїх рішень, дій чи бездіяльності суду в 
порядку судової процедури встановленої законом. 

Таким чином, адміністративне судочинство являється специфічним 
видом судочинства, якому притаманний принцип презумпції вини відповідача – 
суб’єкта владних повноважень, який повинен доводити перед судом правомір-
ність своїх рішень, дій чи бездіяльності стосовно твердження особи (позивача) 
про порушення його прав, свобод чи інтересів. 

Відповідно до Конституції України права і свободи людини і громадяни-
на захищаються судом; кожному гарантується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, посадових і службових осіб (частини 1, 2 ст.55). [6] 

Усі публічно-правові спори, у яких хоча б однією зі сторін є суб’єкт влад-
них повноважень належать до адміністративної юрисдикції (пп. 1, 2, 7 ст.3, ч.1 
ст.17 КАС України). В адміністративному судочинстві, на відміну від інших 
видів судочинства, діє принцип офіційності, який реалізується через активну 
позицію суду щодо з’ясування всіх обставин у справі (ч. 4, 5 ст.11, ч.2 ст.69, ч.2 
ст.71 КАС України).

Диспозитивність – можливість зацікавлених осіб, що беруть участь в 
адміністративній справі вільно розпоряджатися процесуальними способами 
доказування, всіма матеріальними і процесуальними правами, а суд повинен 
сприяти їм в реалізації цих прав і здійснювати контроль за законністю їх роз-
порядчих дій. Отже, сторони адміністративного провадження мають можли-
вість самі вирішувати питання про об’єм і характер своїх прав і обов’язків, 
тобто чинити вибір із кількох варіантів, передбачених законом, самостійно 
регулювати свої стосунки, діяти на власний розсуд, вибирати оптимальну міру 
поведінки, виходячи з власних інтересів, спрямованих на порушення, розви-
ток і припинення справи з метою захисту суб’єктивних прав і охоронюваних 
законом інтересів. 

Принцип диспозитивності в адміністративному судочинстві набуває 
специфічних ознак. Оскільки, відповідно до ч.2 ст.11 КАС України в разі 
необхідності для повного захисту прав, свобод чи інтересів сторін чи третіх 
осіб суд може вийти за межі позовних вимог. Даний принцип дозволяє суду 
при розгляді справ щодо оскарження нормативно-правових актів визнати 
незаконними ті акти, про які не йдеться в адміністративному позові, але вони 
впливають на прийняття постанови у справі, щодо яких відкрито проваджен-
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ня (ч. 9 ст. 171 КАС України). Водночас суд не може визнавати нормативно-
правовий акт чи його положення незаконними, якщо вони не порушують 
права позивача. 

Принцип диспозитивності характеризується такими положеннями:
– хто хоче здійснити своє право, повинен про це сам потурбуватися;
– особа, якій належить право, може від нього відмовитись;
– нікого не можна примушувати пред’явити заяву проти своєї волі;
– адміністративний суд не повинен виходити за межі вимог сторін, за 

винятками, встановленими законом;
– правом розпоряджатися об’єктом процесу.
До так званих диспозитивних прав належать, зокрема, такі права: 

1) право на звернення до суду за захистом; 2) право змінити свої вимоги або 
відмовитися від них; 3) право визнати вимоги іншої сторони або не визнавати 
їх; 4) право за взаємною згодою припинити спір (примиритися). Ці права, 
виходячи зі змісту диспозитивності, одержали назву «диспозитивні права» [7, 
c. 36].

Диспозитивність в адміністративному судочинстві в певній мірі обме-
жена і підконтрольна суду, що обумовлено специфікою публічноправових від-
носин і тому втручання суду обумовлено, власне, публічним характером спорів 
і полягає у тому, що результати їхнього вирішення можуть стосуватися широ-
кого кола осіб, а не тільки осіб у судовому процесі.

Специфікою публічно правових відносин також є нерівні можливості, 
оскільки однією зі сторін в адміністративному процесі виступає, як правило, 
особа, якій протистоїть потужний адміністративний апарат. Щоб збалансувати 
нерівні вихідні можливості у сторін, адміністративний суд повинен відігравати 
активну роль у судовому процесі, щоб сприяти особі у захисті її прав та інтер-
есів, оскільки вона зазвичай не обізнана з особливостями юриспруденції і 
може не розуміти правове значення своїх дій для захисту її прав і інтересів. 
Таким чином, реалізація диспозитивних прав в адміністративному судочин-
стві знаходиться під дієвим контролем суду, метою якого є захист прав, свобод 
та інтересів сторін та інших осіб. Функцією контролю щодо розпорядження 
сторонами своїми правами стосовно заявлених позовних вимог суд здійснює 
через: як процедури прийняття судом відмови позивача від адміністративного 
позову так і визнання відповідачем адміністративного позову; як визнання 
судом примирення сторін або мирової угоди так і відмови стягувача від при-
мусового виконання вимог. 

Суд не може прийняти відмову позивача від адміністративного позову, 
визнання адміністративного позову відповідачем, відмову стягувача від при-
мусового виконання, а також визнати умови примирення сторін чи мирової 
угоди між учасниками виконавчого провадження в адміністративній справі, 
якщо внаслідок цього будуть порушені норми права або чиї-небудь права, сво-
боди чи інтереси (ч.4 ст.51 та ч.4 ст.112 КАС України).

Диспозитивність не обмежується лише правами сторін. Треті особи, 
які заявляють самостійні вимоги на предмет спору наділені усіма правами 
заявника. 
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Змагальність – принцип судочинства, згідно з яким розгляд справи про-
вадиться у формі суперечки сторін в судовому засіданні. Причому всі учасни-
ки процесу наділені рівними процесуальними правами, а суд зобов’язаний 
прийняти всі передбачені законом міри для всебічного, повного і об’єктивного 
розгляду справи з метою винесення законного і обґрунтованого рішення. Слід 
зауважити, що принцип змагальності стосується не тільки сторін, що беруть 
участь у розгляді адміністративної справи, а й інших осіб, як, наприклад, третіх 
осіб із самостійними вимогами, так і без самостійних вимог, а також процесу-
альних представників. 

Особливістю адміністративного судочинства стосовно забезпечення 
змагальності являється значно активніша роль суду на відміну від цивільного 
судочинства. 

Адміністративний суд повинен за власною ініціативою дослідити важ-
ливі для прийняття рішення фактичні обставини з правового спору і залучити 
їх до провадження та дати їм правову оцінку на предмет їх правдивості, адже 
від повного і всебічного з’ясування всіх обставин справи та вчинення відповід-
них процесуальних дій при підготовці та розгляді справи залежить законність 
та обгрунтованість рішення суду.

Принцип змагальності відповідає п.4 ч.3 ст.129 Конституції України і 
полягає у широкій можливості сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, 
на свій розсуд і в спосіб, визначений законом визначати і використовувати 
доказову діяльність, відстоюючи свої права, інтереси і позицію у справі. 

Також слід зазначити, що, власне, на стадії підготовчого провадження 
(підготовці справи до судового розгляду та проведення попереднього судового 
засідання) суд вчиняє необхідні процесуальні дії щодо збирання та витребу-
вання доказів, основною метою яких є всебічний, об’єктивний розгляд  адміні-
стративної справи протягом розумного строку. 

Варто відмітити, що суд має право вчиняти і інші дії; розгляд клопотань, 
заяв щодо витребування документів та інших матеріалів; призначення експер-
тизи; залучення свідків, спеціалістів, перекладачів тощо.

Отже, особливим принципом в адміністративному судочинстві є прин-
цип офіційності, характерний для багатьох європейських країн, який чітко 
ілюструє теоретичні та практичні аспекти провадження у адміністративній 
справі. Із дослідженого можна зробити висновок, що принцип офіційності 
стосується не лише з’ясування обставин у справі, а й звужує не тільки змагаль-
ність сторін, а й сферу диспозитивності.

Висновки. Таким чином принцип офіційності корелює [8, c.287] (вза-
ємний зв’язок, взаємна залежність; співвідношення) з принципом змагальнос-
ті та принципом диспозитивності:

– як обмеження змагальності, принцип офіційності проявляється у 
тому, що:

– суд визначає обставини, які необхідно встановити для вирішення 
спору; з’ясовує, якими доказами сторони можуть обґрунтовувати свої доводи 
чи заперечення щодо цих обставин (п. 3, 4 ч. 4 ст. 111 КАС України);
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– у разі необхідності суд повинен запропонувати особам, які беруть 
участь у справі, доповнити чи пояснити певні обставини, а також надати суду 
додаткові докази, означивши їх (ч. 5 ст. 11, ч. 1 ст. 114 КАС України);

– при потребі суд з власної ініціативи повинен виявити і витребувати 
докази, яких, на думку суду, не вистачає (ч. 4, 5 ст. 11, ч. 4 ст. 65, ч. 5 ст. 71, пп. 
1, 3 ч. 2 ст. 110 КАС України);

– суд може визнати обов’язковість участі сторони чи третьої особи у 
судовому засіданні, якщо є необхідність заслухати її особисто (п. 2 ч. 2 ст. 110, 
ст. 120 КАС України);

– суд вправі прийняти рішення про дослідження доказів щодо обставин, 
які визнаються сторонами, якщо у нього існує сумнів щодо достовірності цих 
обставин та добровільності їх визнання (ч. 3 ст. 72 КАС України);

– під час допиту свідка суд на відміну від цивільного судочинства може 
задавати йому питання в будь-який час, а не лише після закінчення допиту 
особами, які беруть участь у справі (ч. 8 ст. 141 КАС України).

Як обмеження диспозитивності, принцип офіційності проявляється у 
тому, що:

– суд у разі відмови позивача від адміністративного позову, визнання 
відповідачем адміністративного позову або досягнення сторонами примирен-
ня повинен перевірити, чи не суперечитиме це закону та чи не порушуватиме 
чиї-небудь права, свободи чи інтереси (ч. 4 ст. 51, ч. 4 ст. 112, ч. 3 ст. 113 КАС 
України);

– суд повинен з власної ініціативи вжити заходи забезпечення адміні-
стративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, 
свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній 
справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття 
таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль 
та витрат, а також, якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи 
бездіяльності суб’єкта владних повноважень (ч. 1 ст. 117 КАС України);

– суд уповноважений вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно 
для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист 
яких вони просять (ч. 2 ст. 11 КАС України);

– суд у разі укладення мирової угоди або відмови стягувача від приму-
сового виконання на стадії виконання судового рішення повинен перевірити, 
чи не суперечитиме це закону та чи не порушуватиме чиї-небудь права, свобо-
ди чи інтереси (ч. 4 ст. 258 КАС України).

Відповідно до Конституції України, зокрема її ст.3, за якою, людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю; утвердження і забезпечення прав і сво-
бод людини є головним обов’язком держави; права і свободи людини та їх гаран-
тії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність, а в ч. 2 ст. 55 стверджується, що кожному 
гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, посадових і службових осіб. 
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Поновлення прав громадян та інших суб’єктів публічноправових відносин 
є основним видом провадження в адміністративних судах. Незалежні адміні-
стративні суди відіграють особливу роль у формуванні демократичної, соціаль-
ної, правової держави, що керується конституційними принципами й захищає 
права та свободи людини і громадянина. Адміністративне судочинства базу-
ється в основному на справах «особи проти держави», воно має не каральну, а 
насамперед правозахисну спрямованість.

Закріплення загальних принципів судочинства у КАС України в поєднанні 
зі специфічним (галузевим) принципом адміністративного судочинства, яким є 
принцип офіційності та їх втілення у судовому процесі надає йому якості пра-
восуддя і являються ціннісним орієнтиром для надання тлумачення правилам 
адміністративного судочинства при їх застосуванні і усунення прогалин у них. 
Водночас ігнорування принципів судочинства призводить до порушення кон-
ституційного права на судовий захист і, відповідно, до неправосудності судових 
рішень.
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Сербан Ф.І. Кореляція принципу офіційності і принципів змагальності та 
диспозитивності в адміністративному судочинстві

У статті проаналізовано завдання адміністративного судочинства та реалі-
зацію судового захисту прав, свобод та інтересів особи в публічно правових спорах, 
яке здійснюється на конституційних засадах судочинства в поєднанні зі специфічним 
(галузевим) принципом офіційності в адміністративному судочинстві, що створює 
можливість відповідно до міжнародних стандартів здійснювати захист прав, свобод 
та інтересів особи у публічно правових відносинах з суб’єктом владних повноважень. 

Ключові слова: принципи, судочинство, офіційність, змагальність, диспози-
тивність, обставини справи, презумпція вини, суб’єкт владних повноважень, публіч-
ний інтерес, судовий захист.

Сербан Ф.И. Корреляция принципа официальности и принципов состяза-
тельности и диспозитивности в административном судопроизводстве

В статье проанализированы задачи административного судопроизводства и 
реализации судебной защиты прав, свобод и интересов лица в публично правовых спо-
рах, которое осуществляется на конституционных принципах судопроизводства в 
сочетании со специфическим (отраслевым) принципом официальности в админи-
стративном судопроизводстве, что создает возможность в соответствии с 
международными стандартами осуществлять защиту прав, свобод и интересов лица 
в публично правовых отношениях с субъектом властных полномочий.

Ключевые слова: принципы, судопроизводство, официальность, состязатель-
ность, диспозитивность, обстоятельства дела, презумпция вины, субъект властных 
полномочий, публичный интерес, судебная защита.

Serban F.I. Correlation principle of formality and adversarial and discretionary 
principles in administrative proceedings

In the article analyzed the problem of administrative proceedings and implementing 
judicial protection of rights, freedoms and interests of individuals in public law disputes 
which is carried out on the basis of constitutional justice, coupled with a specific (sectoral) 
principle of formality in the administrative proceedings, which creates an opportunity in 
accordance to international standards carry out protection the rights, freedoms and interests 
of individuals in publicly legal relations with public authorities. 

Keywords: principles, justice, formality, competition, dispositive, the circumstances 
of the case, the presumption of guilt, an authority, a public interest remedy.
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Постановка проблеми. Важливість дослідження стану забезпечення 
економічної безпеки держави пов’язана із тим, що після виходу України зі 
складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік їй довелося повністю 
перебудовувати національну економіку: змінювати радянську планову еконо-
мічну систему, з притаманними для неї командно-адміністративними важеля-
ми (методами) впливу, на ринкову. Остання характеризується системою товар-
но-грошових відносин, що виникають між покупцем і продавцем, яка включає 
механізм вільного ціноутворення, вільне підприємництво, що здійснюється на 
основі економічної самостійності, рівноправності та конкуренції суб`єктів гос-
подарювання у боротьбі за споживача. Функціонування ринку підпорядкову-
ється законам товарного виробництва – закону вартості, попиту і пропозиції 
та закону конкуренції. Саме на основі дії цих законів формується ринкова ціна, 
яка врівноважує попит і пропозицію, регулює обсяг і асортимент вироблюва-
них товарів, впливає на розвиток виробництва і є основним регулятором гос-
подарської діяльності [1, c.281]. Наразі можна констатувати, що Україна вже 
подолала перехідний період і сформувала надійні підвалини для подальшого 
розвитку та стабілізації національної економічної системи з ринковим меха-
нізмом управління нею. Однак питання забезпечення економічної безпеки 
держави, у зв’язку із цим, аж ніяк не втрачає своєї актуальності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання дослідження стану 
забезпечення економічної безпеки держави постійно перебуває у полі зору 
вітчизняних дослідників. Зазначеному питанню присвячено низку наукових 
праць, серед яких можна відзначити праці таких науковців, як О. Бандурка, 
В.Білоус, І.Бондаренко, А.Гель, А.Детюк, А.Завальний, М.Мельник, В. Мол-
дован, О.Музичук, О.Чечель та ін. Разом із тим аналіз результатів попередніх 
наукових досліджень із проблем забезпечення економічної безпеки держави 
виявляє відсутність єдиного узгодженого розуміння сутності факторів забез-
печення економічної безпеки держави та їх видів. Існуючі наукові праці стосу-
ються здебільшого лише окремих аспектів забезпечення економічної безпеки 
держави. 

© В.І. Мельник, 2015
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Метою даної статті є визначення факторів, які впливають на якість 
забезпечення економічної безпеки держави та їх класифікація.

Основні результати дослідження. Д.В. Сидоренко-Стеценко стверджує, 
що проблеми соціально-економічного характеру, які супроводжували процес 
перебудови української економічної системи, досить сильно впливали на стан 
економічної безпеки, зокрема до них належали: реструктуризація та хаотичне 
реформування галузей промисловості, неконтрольовані приватизаційні про-
цеси, величезні зовнішні кредити, руйнування усталених зв`язків та традицій 
в освіті, медицині, культурі та правоохоронній системі призвели до таких нега-
тивних явищ як: падіння виробництва, збільшення залежності від інших дер-
жав та міжнародних організацій, некерована інфляція, зубожіння населення, 
відплив умів, погіршення демографічної ситуації [2, c.110-111]. На нашу 
думку, сьогодні стан забезпечення економічної безпеки України можна охарак-
теризувати як такий, що потребує конкретизації головних напрямків держав-
ної політики щодо забезпечення економічної безпеки держави, розроблення та 
впровадження у життя основних механізмів по її практичній реалізації, уточ-
нення переліку загроз та чинників, що впливають на стан економічної безпеки 
держави, а також вдосконалення системи критеріїв та параметрів оцінювання 
дійсного (існуючого) стану національної економіки вимогам економічної без-
пеки України.

Для належного дослідження і вдосконалення системи забезпечення еко-
номічної безпеки держави варто дослідити фактори, які впливають на якість 
забезпечення економічної безпеки держави. Далі визначимо основні чинники 
(фактори), які пливають на стан економічної безпеки держави. Перш за все 
слід відзначити, що усі ці фактори слід поділяти на дві загальні групи: зовніш-
ні та внутрішні. 

До зовнішніх факторів, від яких залежить економічна безпека держави 
слід віднести: 

– рівень розвитку національної структури зовнішньоекономічних 
зв’язків країни, в тому числі міжнародна активність держави в частині її член-
ства (участі) у різного роду міжнародних організаціях;

– привабливість економіки держави для іноземних інвестицій. З при-
воду цього фактору слід відзначити, що він має два боки: позитивний та нега-
тивний. У першому (позитивному) випадку іноземні інвестиції, в умовах все 
ще, нажаль, обмежених можливостей нашої держави для самостійного розви-
тку, є досить потужним додатковим джерелом капіталу та розвитку високих 
технологій. Однак з іншого (негативного) боку – надмірний вплив іноземного 
капіталу на розвиток окремих стратегічно важливих галузей національної еко-
номіки, небезпечне для економічної незалежності України зростання частки 
іноземного капіталу в таких галузях [3]. Сьогодні, до речі, іноземні інвестори  
вже отримали доступ до таких стратегічних секторів внутрішнього ринку 
України , як телекомунікації, авіація, банківський і медіа бізнес;

– стан «тіньової» економіки у державі в частині «прозорості» зовніш-
ньоекономічних операцій. Так слід констатувати, що в Україні досить високий 
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рівень нелегального вивезення вітчизняного капіталу за кордон – за оцінками 
різних експертів він становить від 3 до 5 мільярдів доларів [4; 5]; 

– активність міжнародної економічної злочинності на території держа-
ви. Даний фактор є надзвичайно важливим, та може суттєво вплинути на 
рівень економічної безпеки держави. Адже сьогодні організована злочинність 
не має меж, а злочинці мало занепокоєні міркуваннями дотримання державно-
го суверенітету. Вона формує силу, яка загрожує соціально-економічному роз-
витку кожної з держав, при цьому масштаби її постійно зростають. Організована 
злочинність здатна не просто розширювати свою діяльність, а й націлювати її 
на підрив безпеки економіки держав, в першу чергу, що розвиваються, і країн з 
перехідною економікою. Разом із тим – це явище носить глобальний характер, 
від нього не застрахована жодна держава, жоден регіон. Необхідно адекватно 
оцінювати масштаби і ступінь загрози, яку несе в собі організована злочин-
ність, яка швидко розростаючись загрожує стабільності цілих держав, пере-
шкоджає їхньому економічному розвитку і підриває демократичні інститути 
[6, c.43];

– міжнародний імідж держави. Імідж – це образ, який цілеспрямовано 
формується й призначений справляти емоційно-психологічний вплив на пев-
них осіб з метою популяризації, реклами тощо [7, с.270]. Водночас, «імідж 
держави» в стислій, лаконічній, образній формі передає уявлення про державу 
в усіх сферах її життєдіяльності на міжнародній арені [8].

Що стосується внутрішніх факторів, які суттєво впливають на стан еко-
номічної безпеки держави, то на нашу думку, до них слід віднести наступні:

– законодавчі, тобто наявність необхідного правового підґрунтя, яке 
визначає найбільш важливі аспекти національної економічної політики, в 
тому числі фінансової, бюджетної, податкової, виробничої, енергетичної як її 
обов’язкових складових. Якість національного законодавства, його чіткість та 
ефективність, є одним із тих показників, з огляду на які можна судити про стан 
забезпечення економічної безпеки держави, її підготовленість до різного роду 
можливих загроз, потрясінь та інших процесів і явищ, що здійснюють деструк-
тивний вплив на національну економіку. Так у Стратегії національної безпеки 
України акцентується увага на недосконалості законодавства для прискорення 
розвитку національної економіки на інноваційних засадах, відносно високий 
рівень тінізації економіки, відсутність достатніх стимулів для легалізації дохо-
дів населення та зменшення тіньової зайнятості [3];

– високий рівень тінізації економіки. Так за різними підрахунками наці-
ональних та іноземних аналітиків частка тіньової економіки у нашій державі 
становить від 28 до 52,% ВВП [9, c.18-23]. За офіційною заявою Мінеконом-
розвитку рівень тіньової економіки в Україні в I кварталі склав на 34% від 
ВВП, що звісно менше ніж, 50%, як заявляють деякі іноземні фахівці, проте все 
ж таки цифри, поки що, не втішні;

– наступні фактори мають фінансову природу, а саме: стабільність бан-
ківської системи і фондового ринку, ефективність використання бюджетних 
коштів, умови кредитування, наявні валютні ризики тощо. У тексті Стратегії 
економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інте-



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА86

грації» на 2004-2015 рр. наголошується, що на сьогодні залишається структур-
но не збалансованим фінансовий сектор економіки. Низький рівень капіталі-
зації українських банків не відповідає вимогам політики зростання та струк-
турно-інноваційної перебудови національної економіки. Низький рівень роз-
витку фондового ринку, не дозволяє зробити його ефективним інструментом 
мобілізації інвестиційних ресурсів, а відтак і політики економічного зростан-
ня. Зберігається структурна розбалансованість державних фінансів, їх суто 
фіскальна спрямованість. Не зменшується взаємна заборгованість підпри-
ємств та організацій [10, с.352].

Окрему увагу в межах чинників фінансового характеру, які впливають 
на стан економічної безпеки держави, слід приділити зовнішньому боргу краї-
ни. Станом на перший квартал 2012 р. валовий зовнішній борг України на 
перевищив $ 126,2 млрд. За 2011 р. борг зріс на $ 8,9 млрд. У 2011 р. рівень 
валового зовнішнього боргу зменшився до 76,6% ВВП у порівнянні з 85% на 
початок року і до 1 січня 2012 р. склав $126,2 млрд, повідомляє прес-служба 
Нацбанку [11; 12]. Держборг України (державний та гарантований державою) 
за підсумками січня-грудня 2013 р. зріс на $ 8,583 млрд, або на 13,31%, і станом 
на 31 грудня становить 584, 114 млрд грн, або $ 73,078 млрд. Такі дані опри-
люднило Міністерство фінансів України [13]. Валовий зовнішній борг України 
на кінець першого півріччя 2014 р. становив 136.8 млрд. дол. США. Відносно 
ВВП борг збільшився з 78.1% на початок року до 81.8% від ВВП [14].

– структурні диспропорції, які значним чином впливають на збалансо-
ваність розвитку економіки за регіональним та галузевим показниками. 

У Стратегії економічного та соціального розвитку України «Шляхом 
європейської інтеграції» на 2004-2015 рр. з цього приводу зазначається, що 
Україна отримала у спадщину надзвичайно енергоємний промисловий комп-
лекс, суттєво змінити структуру якого за роки незалежності виявилося немож-
ливим. Позначається і надзвичайно висока зовнішньоекономічна орієнтація та 
критична залежність національної економіки від кон’юнктури зовнішніх рин-
ків, нераціональна структура експорту з переважно сировинним характером та 
низькою питомою вагою продукції з високою часткою доданої вартості. На 
економічній безпеці позначаються критичний стан основних виробничих фон-
дів у провідних галузях промисловості, агропромислового комплексу, систе-
мах життєзабезпечення, а також неефективність використання паливно-енер-
гетичних ресурсів, недостатні темпи диверсифікації джерел їхнього постачан-
ня та відсутність активної державної політики енергозбереження, загострення 
проблеми підтримання в належному технічному стані ядерних об`єктів на 
території України [10, с.353].

На цьому ж акцентується увага і в Стратегії національної безпеки 
України, де закріплено, що для української економіки сьогодні властиві нее-
фективне використання матеріальних ресурсів, переважання у структурі про-
мисловості галузей з невеликою часткою доданої вартості [3]. Я.В. Орлова та 
В.І. Савчук відзначають, що промислова структура держави на сьогодні, на 
жаль, не містить матеріальних передумов для переходу до економічного зрос-
тання, а конкуренція з товарами зарубіжного виробництва є фактично нерів-
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ноправною для вітчизняних товаровиробників та виступає загрозою економіч-
ній безпеці макрорівня [5, c.121];

– соціально-економічні фактори, які відображають, рівень зайнятості та 
безробіття населення, умови та оплату праці, рівень освіти населення тощо;

– важливе значення для забезпечення економічної безпеки держави 
відіграють методи та засоби організації управління виробництвом, а також 
рівень його науково-технічного розвитку. Зокрема у вищезгаданій Стратегії 
національної безпеки України наголошується на низькому технологічному 
рівні вітчизняної економіки [3].

Далі, погоджуючись з позицією, яку займає О.М. Чечель, вважаємо, що 
до внутрішніх факторів (чинників), що здійснюють безпосередній вплив на 
стан економічної безпеки держави належать такі:

– природні (ступінь забезпеченості країни власними природними ресур-
сами, умови їх видобутку, транспортування);

– техногенні (технічний стан основних виробничих фондів, наявність 
техногенних загроз, рівень техногенного ризику, наявність систем контролю і 
діагностики за станом техносфери) [15, c.305-306].

Висновок. Отже, підсумовуючи вище зазначене можемо зробити висно-
вок про те, що хоча Україна і подолала складний період перехідної економіки, 
проте говорити про наявність у державі надійної та ефективної системи забез-
печення національної економічної безпеки поки що зарано. Наразі її стан 
можна охарактеризувати як активне становлення. Першочерговим завданням 
для України на цьому шляху є розроблення та затвердження національної 
стратегії економічної безпеки держави, яка визначатиме основні напрямки та 
механізми реалізації державної політики у даній сфері. При цьому мають бути 
враховані усі найбільш важливі фактори (як дійсні, так і можливі у майбутньо-
му), що впливають на стан економічної безпеки країни.

Фактори, які впливають на якість забезпечення економічної безпеки 
пропонуємо поділити на дві загальні групи: зовнішні та внутрішні. Крім того, 
судячи з проведеного нами дослідження, внутрішні фактори забезпечення 
економічної безпеки держави можна ще розподілити за суб’єктом їх здійснен-
ня, а також на ті, які залежать від волі людини і ті, що не залежать від волі 
людини.
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Мельник В.І. Фактори, які впливають на якість забезпечення економічної 
безпеки держави 

У статті охарактеризовано основні фактори, які впливають на якість забез-
печення економічної безпеки держави. Запропоновано класифікацію факторів, які 
впливають на якість забезпечення економічної безпеки держави.
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Мельник В.И. Факторы, которые влияют на качество обеспечения 
экономической безопасности государства 

В статье охарактеризованы основные факторы, влияющие на качество обес-
печения экономической безопасности государства. Предложена классификация фак-
торов, влияющих на качество обеспечения экономической безопасности государства. 

Ключевые слова: государство, экономическая безопасность государства, вну-
тренние факторы, внешние факторы.

Melnyk V.I. Factors that affect the quality of economic security of the state 
The paper describes the main factors that affect the quality of providing economic 

security. The classification of factors that affect the quality of providing economic security. 
Keywords: government, economic security, internal factors, external factors.

Стаття надійшла до редакції 25.05.2015.



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

CRIMINAL LAW

ЗНАЧЕННЯ ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 
ЯК ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ

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

Постановка проблеми. Кримінально-правові проблеми обстановки 
вчинення злочину має надто важливе значення для теорії кримінального права 
і практики застосування норм, які містять таку ознаку об’єктивної сторони 
того чи іншого злочинного діяння. Тому ця проблема потребує свого належно-
го дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами, що стосуються 
обстановки вчинення злочину, як цієї ознаки об’єктивної сторони певною 
мірою на фрагментарному рівні займалися такі вчені, як: В.К. Гавло, 
В.І. Куликов, В.В. Лавренюк, Г.Г. Мелинтесян, Н.П. Яблоков, В.О. Образцов, 
В.М. Кудрявцев, О.В. Наумов, Ф.Г. Бурчак, Є.В. Фесенко, М.І. Панов, 
В.О. Ко новалова, В.К. Грищук, П.С. Матишевський, М.І. Хавронюк, П.Л. Фріс, 
М.І. Ковальов, В.К. Матвійчук, М.Й. Коржанський, Ю.В. Александров, 
П.П. Андрушко, М.В. Володько та інші. Проте, до цього часу питання, що сто-
сується значення обстановки як ознаки об’єктивної сторони злочину не зна-
йшли свого належного вирішення.

Мета статті полягає у з’ясуванні значення обстановки вчинення злочи-
ну як ознаки об’єктивної сторони.

Основні результати дослідження. Значення обстановки вчинення зло-
чину як ознаки об’єктивної сторони, що характеризує умови вчинення злочи-
ну, важко переоцінити. Так, для фахівця – криміналіста вона є важливим 
джерелом, яке важко відтворити з метою отримання об’єктивної первинної 
інформації про подію злочину та особу злочинця, яка його вчинила. Для кри-
мінолога – вона є вихідним матеріалом для розробки і запровадження профі-
лактичних заходів та запобігання злочинам. Для особи, яка застосовує закон, 
та фахівця в галузі кримінального права, які здійснюють кваліфікацію того чи 
іншого злочинного діяння за такою ознакою об’єктивної сторони злочину, як 
обстановка його вчинення, представляє інтерес: з позиції загальної теорії скла-
ду злочину; з позиції обмеження меж кримінальної відповідальності; для вибо-
ру конкуруючих кримінальних кодексів держав; для теорії кваліфікації зло-
чинів; в індивідуалізації суспільно небезпечного діяння; в розмежуванні зло-
чину від іншого аналогічного правопорушення; в розмежуванні суміжних 
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злочинів; для з’ясування умов кримінальної відповідальності; для теорії пока-
рання та звільнення від кримінальної відповідальності і покарання; в диферен-
ціації видів відповідальності; з позиції необхідності характеризувати самі 
(конкретні) зовнішні ознаки суспільно небезпечного; з позиції характеристи-
ки умов вчинення суспільно небезпечного діяння (тобто в яких умовах відбу-
вається суспільно небезпечне діяння).

Кримінально-правове значення такої ознаки об’єктивної сторони зло-
чину, як обстановка його вчинення, визначається вже і тим, як свідчить наше 
дослідження, що в 33 статтях Особливої частини КК України 2001 р. вона є 
обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу злочину.

У КК України 2001 р. обстановка вчинення злочину є обов’язковою 
ознакою складу злочину в наступних статтях: 1) ч.1, 2 ст.109 КК України 
обстановка визначається публічними закликами; 2) ч.1 ст.111 КК України. 
Державна зрада. У цій статті обстановка вчинення злочину позначалась так: 
«…в умовах воєнного стану», «… в період збройного конфлікту»; 3) ст.116 КК 
України. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. 
Тут обстановка вчинення злочину, позначається в такому формулюванні: «…у 
стані сильного душевного хвилювання, протизаконного насильства, система-
тичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого»; 4) ст.118 України. 
Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі переви-
щення заходів, необхідних для затримання злочинця. У цій статті обстановка 
вчинення злочину зазначається так: «…при перевищенні меж необхідної обо-
рони…», «…у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця»; 
5) ст.123 КК України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані 
сильного душевного хвилювання. Тут обстановка вчинення злочину, сформу-
льована наступним чином: «…заподіяне у стані сильного душевного хвилюван-
ня, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої 
тобрази з боку потерпілого»; 6) ст.124 КК України. Умисне заподіяння тяжких 
тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі 
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.  У цій статті 
обстановка вчинення злочину має таке позначення: «…у разі перевищення меж 
необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затриман-
ня злочинця»; 7) ст.143 КК України. Порушення встановленого законом 
порядку трансплантації органів або тканин людини. Обстановка вчинення 
злочину, сформульована так: «…вчинені щодо особи, яка перебувала в безпо-
радному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного»; 8) ст.144 
КК України. Насильницьке донорство. Тут обстановка вчинення злочину 
позначається в такому формулюванні, як: «…вчинені щодо особи, яка перебу-
вала в безпорадному стані чи в матеріальній чи іншій залежності від винного»; 
9) ст.238 КК України. Приховування або перекручення відомостей про еколо-
гічний стан або захворюваність населення. У ч.2 цієї статі обстановка вчинен-
ня злочину позначається наступним чином: «…або в місцевості, оголошеній 
зоною надзвичайної екологічної ситуації…»; 10) ст.384 КК України. Завідомо 
неправдиве показання. Обстановка вчинення злочину у цій статті сформульо-
вана так: «…під час провадження дізнання, досудового слідства, здійснення 
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виконавчого провадження або проведення розслідування тимчасовою слідчою 
комісією Верховної Ради України чи в суді, тощо…»; 11) ст.402 КК 
України.  Непокора. Обстановка тут відображена так: «…непокора вчинена в 
умовах воєнного стану чи бойовій обстановці»; 12) ст.403 КК України. 
Невиконання наказу. У ч.2 цієї статті обстановка вчинення злочину сформу-
льована наступним чином: «… діяння вчинене в умовах воєнного стану чи 
бойовій обстановці»; 13) ст.404 КК України. Опір начальникові або примушу-
вання його до порушення службових обов’язків. Обстановка вчинення цього 
злочину в ч.3 цієї статті сформульована так: «…дії…, якщо вони були вчинені в 
умовах воєнного стану чи бойовій обстановці»; 14) ст.405 КК України. Погроза 
або насильство щодо начальника. У цій статті, в ч. 3 обстановка вчинення зло-
чину має таке формулювання: «…дії,… вчиненні в умовах воєнного стану чи 
бойовій обстановці»; 15) ст.407 КК України. Самовільне залишення військової 
частини або місця служби. Обстановка в ч. 4 цієї статті має наступне форму-
лювання: «вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці»; 
16) ст.408 КК України. Дезертирство. В ч.3 цієї статті обстановка має таке 
формулювання: «…вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці»; 
17) ст.409 КК України. Ухилення від військової служби шляхом самокалічен-
ня або іншим способом. Обстановка вчинення цього злочину в ч.3 цієї статті 
має таке формулювання: «…діяння,…, вчинені в умовах воєнного стану чи 
бойовій обстановці»; 18) ст.410 КК України. Викрадення, привласнення, вима-
гання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших 
бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи 
іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем. У ч.3 цієї статті обстановка має таке 
формулювання: «…дії,…, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану або в 
бойовій обстановці…»; 19) ст.411 КК України. Умисне знищення або пошко-
дження військового майна. Обстановка в ч. 3 цієї статті має таке формулюван-
ня: «дії,…, вчиненні в умовах воєнного стану чи бойовій обстановці»;  20) ст. 413 
КК України. Втрата військового майна. Обстановка в ч. 3 цієї статті сформу-
льована наступним чином: «…діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в 
бойовій обстановці»; 21) ст.418 КК України. Порушення статутних правил 
вартової служби чи патрулювання. У цій статті ч.3, передбачена обстановка в 
такому формулюванні: «…діяння,…, вчинені в умовах воєнного стану або в 
бойовій обстановці»; 22) ст.420 КК України. Порушення правил несення бойо-
вого чергування. Обстановка в ч.2 цієї статті має наступне формулювання: 
«діяння вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці»; 23) ст.421 
КК України. Порушення статутних правил внутрішньої служби. Обстановка в 
ч.2 цієї статті має таке формулювання: «…діяння вчинене в умовах воєнного 
стану або в бойовій обстановці»; 24) ст.423 КК України. Зловживання військо-
вою службовою владою або службовим становищем.  У ч.3 цієї статті обстанов-
ка сформульована таким чином: «діяння,…, вчинені в умовах воєнного стану 
або в бойовій обстановці»; 25) ст.424 КК України. Перевищення військовою 
службовою особою влади чи службових повноважень. Обстановка вчинення 
злочину в ч.4 цієї статті має такий вигляд: «діяння,…, вчинені в умовах воєнно-
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го стану або в бойовій обстановці»; 26) ст.425 КК України. Недбале ставлення 
до військової служби. У ч.3 цієї статті обстановка сформульована наступним 
чином: «діяння,…, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці»; 
27) ст.426 КК України. Бездіяльність військової влади. У ч.3 цієї статті обста-
новка має наступне формулювання: «діяння,…, що вчинені в умовах воєнного 
стану або в бойовій обстановці»; 28) ст.427 КК України. Здача або залишення 
ворогові засобів ведення війни. У цій статті обстановка відображена так: «… не 
зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень…»; 29) ст.428 
КК України. Залишення гинучого військового корабля. Обстановка в ч.2 цієї 
статті має таке формулювання: «діяння,…, вчинені в умовах воєнного стану або 
в бойовій обстановці»; 30) ст.435 КК України. Незаконне використання симво-
ліки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловжи-
вання ними. У цій статті обстановка сформульована наступним чином: «…а 
також зловживання  в умовах воєнного стану прапорами…»; 31) крім того, 
обстановка вчинення злочину має значення й у тому сенсі, як свідчить наше 
дослідження, що вона зустрічається і у статтях Загальної частини КК України, 
зокрема: ст.438 КК України. Пропаганда війни. Обстановка, це публічний 
характер дій; 32) у ст.245 КК України зазначається обстановка терміном 
публічний заклик; 33) ч.2 ст.299 КК України: жорстоке поводження з тварина-
ми в присутності малолітнього. 

Загальна частина чинного  КК України також містить положення, які 
стосуються обстановки вчинення правопорушення: 1) у ст.36 КК України. 
Необхідна оборона. Обстановка у ч.1 цієї статті сформулювала так: «…шкоди, 
необхідної і достатньої в даній обстановці…», а в ч.2 цієї статті «… оцінити від-
повідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці 
захисту…» 2) ст.37 КК України. Уявна оборона. У ч.4 цієї статті обстановка 
відображена таким чином: «…якщо в обстановці, що склалася, особа не усві-
домлювала відсутність реального суспільно небезпечного посягання…»; 
3) ст.38 КК України. Затримання особи, що вчинила злочин. Обстановка відо-
бражена так: «…тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання 
або обстановці затримання злочинця…» 4) ст.39 КК України. Крайня необхід-
ність. У ч.1 цієї статті обстановка визначається: «… якщо цю небезпеку у даній 
обстановці не можна було усунути іншими засобами…»; 5) ст.42 КК України. 
Діяння, пов’язане з ризиком. Обстановка ту т сформульована наступним 
чином: «…ризик…, визнається виправданим, якщо мету,…, не можна було досяг-
ти в даній обстановці дією (бездіяльністю) не поєднананою з ризиком (ч.2 
ст.42 КК); 6) ст.48 КК України. Звільнення від кримінальної відповідальності 
у зв’язку із зміною обстановки. Тут зазначається, що: «…особу, яка вперше вчи-
нила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримі-
нальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального прова-
дження, внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну 
небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною…»; 7) ст.67 
КК України. Обставини, які обтяжують покарання. Тут у п.1 ч.1 цієї статті 
обстановка має таке формулювання: «… вчинення злочину з використанням 
умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій [1]. 
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Кримінально-правове значення для кваліфікації того чи іншого злочину 
має така ознака об’єктивної сторони злочину, коли вона вказана у диспозиції 
статті Особливої частини КК України, або яка випливає з її змісту.

Для з’ясування такої ознаки об’єктивної сторони злочину, як обстановка 
злочину, що переконливо доводиться в юридичній літературі, потрібно 
по-перше: виключити у неї просторово-часові характеристики вчиненого діян-
ня, оскільки вони охоплюються самостійними ознаками місця, часу вчинення 
злочину; по-друге, необхідно обмежити спектр зовнішніх умов вчинення зло-
чинів лише тими, які безпосередньо визначають суспільну небезпечність зло-
чину [2, с.117-118 ].

Умови і межі, що характеризують обстановку дуже широкі і подвижені, 
можуть мати різний рівень чи ступінь наближення до злочину: 1) вони можуть 
відноситися до глобальної, міжнародної сфери, мати відношення до загально-
державної сфери чи мати більш локальний характер, стосуватися обмеженого 
регіону і навіть ділянки місцевості (публічне місце, квартира і т.ін.); 2) це 
можуть бути: а) дорожня обстановка; б) бойова обстановка; в) умови надзви-
чайного стану (становища); г) стихійне або суспільне лихо; д) поведінка потер-
пілого також є елементом обстановки в низці випадків це спеціально перед-
бачається в якості ознаки об’єктивної сторони складу злочину, зокрема, ст.116 
КК України. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилюван-
ня, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематично-
го знущання або тяжкої образи з боку потерпілого [2, с.118; 3, с.341; 4, с.369].

Як свідчить наше дослідження, що очевидно не всі умови, які характери-
зують обстановку вчинення злочину в рівній мірі визначають суспільну небез-
печність вчиненого суб’єктом діяння, а тому, і не всі описуються в законі. Це 
означає, що обстановка вчинення злочину є однією з факультативних ознак 
об’єктивної сторони злочину. Вона може безпосередньо бути вказана в нормі 
кримінального закону, а може тільки випливати із змісту закону або не мати 
кримінально-правового значення. Поділ ознак об’єктивної сторони (до яких 
належить і обстановка вчинення злочину) на обов’язкові і факультативні від-
бувається тоді, коли йде мова про загальний склад злочину (це означає, що він 
має значення тільки стосовно останнього), у складах окремих злочинів 
обов’язкові всі ознаки об’єктивної сторони злочину [5, с.65].

Правильне розуміння об’єктивної сторони злочину, як свідчить наше 
дослідження, можливе лише з врахуванням обстановки його вчинення, тобто 
конкретних умов в яких вчиняється злочинне діяння, розвивається об’єктивна 
сторона і настає злочинний результат (ці умови існують об’єктивно, незалежно 
від волі злочинця, хоча, як ми уже зазначали вище, в деяких випадках вони 
можуть свідомо ним використовуватись і навіть частково створюватись.

Слід погодитись з думкою, що конкретні умови, в яких вчиняється зло-
чин мають істотний вплив на вчинюване діяння, спрямовують у певному розу-
мінні розвиток причинно-наслідкового зв’язку, обумовлюють характер і сту-
пінь тяжкості шкідливих наслідків, що настали і тому слугують невід’ємними 
ознаками злочину в цілому і окремих його елементів [6, с.22].
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Аналіз чинного КК України, стосовно обстановки вчинення злочину 
свідчить, що вивчення конкретної обстановки вчинення конкретного діяння 
має особливо важливе значення для того, щоб можливо було більш повно, 
об’єктивно і всебічно оцінити: 1) ступінь суспільної небезпеки вчиненого; 
2) умови, що сприяли злочину; 3) інші обставини, які можуть вплинути на 
вирішення питання про те, чи підлягає особа кримінальній відповідальності 
або чи в її діянні відсутній склад злочину.

Отже, обстановка може мати велике суспільне значення і тому істотно 
вливає на характер і ступінь вчиненого діяння. Це означає, що здатність зло-
чину завдавати істотної шкоди суспільним відносинам, або ставити їх під 
загрозу завдання такої шкоди, залежить не тільки від самої дії або бездіяльнос-
ті, але і від оточуючої обстановки, в якій це діяння відбувається. Наприклад, 
ч.2 ст.238 КК України, де обстановка сформульована таким чином: «Ті самі 
діяння, вчинені … в місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної 
ситуації…» [1]. Тут обстановка, як ознака об’єктивної сторони цього злочину 
підвищує ступінь суспільної небезпеки цього злочину і є кваліфікуючою озна-
кою такого діяння. Крім того, низка статей Розділу ХІХ Особливої частини КК 
України, злочини проти встановленого порядку несення військової служби 
(військові злочини), зокрема, ч. 1, 2 ст.404, опір начальникові або примушу-
вання його до порушення службових обов’язків, передбачає його вчинення в 
мирний час, а ч.3 цієї статті, передбачає вчинення дій частинами першою або 
другою цієї статті «…в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці» [1]. Тут 
обстановка підвищує суспільну небезпеку злочину (є кваліфікуючою ознакою 
вчинення цього злочину).

 Слід погодитися з думкою, яка є в юридичній літературі, що підвищена 
суспільна небезпечність проявляється в тому, що злочин відбувається тоді, 
коли військовослужбовець знаходиться в безпосередньому зіткненні з проти-
вником, виконує бойове завдання і подібні дії військовослужбовців можуть 
серйозно послабити боєздатність військового підрозділу  [7, с.474].

На нашу думку, що заслуговує на підтримку думка, що обстановка вчи-
нення злочину впливає на розвиток об’єктивної сторони двома способами: 
безпосередньо і опосередковано, через свідомість суб’єкта, визначаючи його 
поведінку [7, с.474]. Так, безпосередній вплив має місце в тому, що обстановка 
утворює сукупність конкретних умов (є збігом подій і обставин), в яких може 
бути вчинений конкретний злочин, тобто створює для нього об’єктивну мож-
ливість (це означає, що жоден злочин не може бути вчинений, а вчинене не 
може призвести до шкідливих наслідків, якщо в реальній дійсності не буде для 
цього належних умов) [6, с.24]. Деякі із умов (які відносяться до обстановки 
вчинення злочину) можуть створюватися штучно самим злочинцем або потер-
пілим. 

Обстановка вчинення злочину має значення для кваліфікації злочинів. 
Так, ст.428 КК України передбачає відповідальність: 1) командира військового 
корабля; 2) старшого помічника командира корабля, якщо під час загибелі 
корабля саме він командує кораблем, або 3) будь-якого іншого військовослуж-
бовця, який належить до складу команди корабля за залишення гинучого вій-
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ськового корабля [8, с.1230]. У цій статті військовий корабель представляє 
собою місце вчинення злочину. Проте, для притягнення винної особи до кри-
мінальної відповідальності необхідно встановити, що злочин вчиняється у 
певній обстановці, що тягне за собою загибель корабля. Це означає, що якщо 
відсутня наявність згаданої нами обстановки, а є місце вчинення злочину – 
корабель, і зазначені вище особи з якої-небудь причини вирішили залишити 
його, то такі особи кримінальної відповідальності за цей злочин не понесуть. 
Проте, слід зазначити, що місце і час вчинення злочину мають значення для 
визначення обстановки, виходячи із розуміння  простору, як органічної їх 
єдності, коли ні час, ні територія не можуть існувати одне без одного. Це 
судження знаходить підтримку у юридичній літературі, а також з аналізу кри-
мінальних справ, із 20% вивчених справ і свідчить, що в одних випадках вони 
дозволяють виділити значиму саме у кримінально-правовому відношенні 
ділянку обстановки, в інших вони утворюють просторово-часові кордони, в 
межах яких існує принципова для кримінального права залежність суспільної 
небезпечності діяння від обстановки його вчинення  [7, с.477].

Звертає на себе увагу те, що при вивченні кримінальних справ та чинно-
го КК України стає очевидним, що інші елементи обстановки також проявля-
ють себе різним чином. Так, людина може бути значимою з точки зору психо-
фізичного стану (наприклад, виходячи зі злочину, передбаченого ст.118 КК 
України, при оцінці відповідності захисних дій небезпечності посягання істот-
не значення мають фізичні можливості особи, яка захищається) і з точки зору 
соціально-правового статусу (злочин у відношенні особи, яка виконує службо-
вий або громадський обов’язок – це п.8 ч.2 ст.115 КК України) [9, с.291, 299].

Аналіз чинного законодавства проведеного нами, де в статтях КК 
України обстановка вчинення злочину є обов’язковою ознакою, то вона впли-
ває на кваліфікацію злочину. Натомість у тих випадках, коли деякі злочини 
проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), 
передбачені Розділом ХІХ Особливої частини КК України, вчиняються у мир-
ний час, то обстановка їх вчинення, яка нами зазначена вище, має значення як 
для розвитку об’єктивної сторони, так і для кваліфікації вчиненого. Натомість, 
коли обстановка вчинення злочину впливає на ступінь суспільної небезпеч-
ності діяння в межах однієї і тієї ж норми закону, вона має значення 
пом’якшуючої або обтяжуючою вину обставиною. 

У тому випадку, коли обстановка не є ознакою конкретного злочину, то 
вона впливає на покарання особи.

Висновок. На підставі викладеного значення обстановки вчинення зло-
чину проявляється в наступному:

– коли обстановка вчинення злочину є обов’язковою ознакою об’єктивної 
сторони того чи іншого злочину, то вона впливає: а) на кваліфікацію вчинено-
го злочину; б) на розвиток об’єктивної сторони того чи іншого злочину; в) на 
ступінь суспільної небезпечності злочину; г) може бути пом’якшуючою або 
обтяжуючою обставиною вчинення злочину;
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– коли обстановка вчинення злочину є факультативною ознакою кон-
кретного злочину, то вона впливає на призначення покарання особі, винній у 
вчиненні злочину;

– обстановка вчинення злочину належить до предмета доказування у 
кожному кримінальному провадженні. 
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Астахова О.О. Значення обстановки вчинення злочину як ознаки 
об’єктивної сторони злочину

У статті досліджується проблема, яка стосуэться значення обстановки вчи-
нення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину. Здійснений аналіз статей чин-
ного КК України. Пропонується значення цієї важливої ознаки об’єктивної сторони 
діяння, яка відноситься до умов вчинення злочину.

Ключові слова: обстановка вчинення злочину, значення,  об’єктивні умови, 
обов’язкові ознаки, факультативні ознаки.

Астахова А.А. Значение обстановки совершения преступления как призна-
ка объективной стороны преступления

В статье исследуется проблема, относительно значения обстановки соверше-
ния преступления как признака объективной стороны преступления. Проведен ана-
лиз статей действующего УК Украины. Предлагается значение этого важного при-



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО98

знака объективной стороны деяния, которое относится к условиям совершения пре-
ступления.

Ключевые слова: обстановка совершения преступления, значение, 
объективные условия, обязательные признаки, факультативные признаки.

Astakhovа A.A. The value of the conditions of crime commission as signs of 
objective aspect of crime  

In the article mentioned the problem of the conditions of crime commission as signs of 
objective aspect of crime. Made the analysis of the current articles of the Criminal Code of 
Ukraine. Author offered a value of this important signs of the objective aspect of the act, 
which relates to the conditions of the crime.

Keywords: the conditions of crime commission, mentioned, objective conditions, 
required features, optional features.
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 ПРОБЛЕМА КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ТА 
ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯНЬ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ 
НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

В.Ф. Баранівський 
доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри суспільних наук 
ВНЗ «Національна академія управління»

Постановка проблеми. Турбота про здоров’я громадян, про стан при-
родного середовища, в якому вони проживають, є найважливішим завданням 
держави, всього суспільства. На жаль, стан навколишнього природного серед-
овища в Україні погіршується. Збільшується кількість діянь, що наносять 
шкоду навколишньому природному середовищу та здоров’ю людей. Однією з 
причин цього є недосконалість карної політики держави та кримінального 
законодавства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Суттєвий внесок у дослі-
дження проблем кримінального права стосовно захисту навколишнього при-
родного середовища зробили, зокрема, Г. Злобін, С. Келіна, А. Яковлєв, 
В. Клочков, М. Загородніков Р. Галіакбаров, А. Коробєєв. Найбільше уваги цій 
проблемі приділив сучасний вітчизняний дослідник В. Матвійчук.

Однак, зокрема,  потребує подальшого наукового осмислення проблема   
криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на навколишнє при-
родне середовище, вдосконалення законодавства з цього питання. 

Мета статті полягає в аналізі сучасних поглядів на поняття «криміналі-
зація» та «декриміналізація», надання пропозицій щодо вдосконалення зако-
нодавства з питань захисту навколишнього природного середовища в Україні.

Основні результати дослідження.  Дослідження питань криміналізації і 
декриміналізації діянь у сфері на вколишнього природного середовища необ-
хідно розпочати з з’ясування їх юридичної природи, визначення самих понять.

В існуючій юридичній літературі можна зустріти різні визначення, що 
сто суються поняття «криміналізація» (декриміналізація) їх змісту та ознак. 
Але ані в енциклопедіях, ані в різного роду словниках і довідниках не містить-
ся навіть статті про ці поняття. Важливі, хоча б і такі, що не вирішують весь 
ком плекс питань, положення є в Словнику російської мови С. Ожегова на 
яких ми зупинимося нижче в процесі дослідження. В деяких наукових дослі-
дженнях висвітлюються лише окремі питання, що в тій чи іншій мірі пов’язані 
з криміналізацією (декриміналізацією) в цілому, і в сфері навколишнього при-
родного середовища, зокрема. Не вдаючись до детального переказу всіх точок 
зору і їх відтінків, відмітимо лише те, що серед авторів опублікованих праць з 
цієї тематики не має єдиної думки про зміст понять «криміналізація» і «декри-
міналізація».

На нашу думку, для системного розгляду питання доцільніше кожне 
поняття розглянути окремо.

© В.Ф. Баранівський, 2015
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Криміналізація. Одні автори в поняття «криміналізація» вкладають 
такий зміст, як легальне визначення того або іншого роду діяння як злочин [1, 
с.108]; другі – вважають, що під криміналізацією необхідно розуміти встанов-
лення законодавцем кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні 
діяння у формі кримінально-правової норми [2, с.25]; треті – схиляються до 
того, що криміналізація – це віднесення діянь до числа злочинів [3, с.41]; чет-
верті – зводять криміналізацію до визначення в кримінальному законі діяння 
як суспільно небезпечне, винне і каране [4, с.8].

Існує думка, що під криміналізацією розуміють визнання злочинами 
певних антисуспільних дій [5, с.65]. Близька за змістом думка М. Загороднікова. 
Він під криміналізацією розуміє визнання певних діянь злочинами [6, с.48].

Дещо інша і, на наш погляд, цікава думка Р. Галіакбарова і А. Коробєєва. 
Перший з них, під криміналізацією розуміє закріплені в законі певні ознаки 
нових складів злочинів, а також, підвищення верхніх меж санкцій в межах існу-
ючих складів, окремі обмеження в застосуванні інститутів звільнення від пока-
рання до деяких категорій засуджених, конструю вання норм загального харак-
теру, що викликають більш широкий спектр небажаних для суб’єктів правових 
наслідків [7, с.40]. Другий – схиляється до того, що криміналізація – є процес 
виявлення суспільно небезпечних форм індивідуальної поведінки, визнання 
допустимості, можливості і доцільності кримінально-правової боротьби з ними 
та фіксації їх у законі як злочинні і кримінально карані [8, с.59].

Із запропонованих вище точок зору, досить чітко прослідковується три 
напрямки, що покладені авторами у формулювання визначення криміналіза-
ції. Так, перша група авторів, до якої відноситься Г. Злобін, С. Келіна, 
Б. Терент’єв, В. Владимиров, Ю. Ляпунов, А. Яковлєв (в тій або іншій інтер-
претації) дотримується легального на прямку визначення діяння злочинним і 
в цьому вбачає криміналізацію. Прибічники другого напрямку (В. Клочков, 
М. Загородніков) зводять криміналізацію до визнання певних діянь злочина-
ми, чи оголошення їх такими. Третя група авторів (Р. Галіакбаров, А. Коробєєв) 
дотримуються змішаного напрямку щодо визначення поняття «криміналіза-
ція». Вони крім закріплення (фіксації) таких діянь у кримінальному законі, як 
злочинів в зміст криміналізації вкладають певні обмеження в застосуванні 
інститутів звільнення від покарання або виявлення форм індивідуальної пове-
дінки і т.п.

Вивчення поглядів на поняття «криміналізація», його зміст, дає нам під-
ставу стверджувати, що і серед трьох вищеназваних груп авторів по суті немає 
повної узгодженості в походженні пошукуваного поняття. Спроба ж  А. Коро-
бєєва звести судження юристів у визначенні поняття криміналізації «криміна-
лізація» до двох напрямків: перший – що це поняття включає діяльність зако-
нодавця з вдосконалення норм не тільки Особливої, але і Загальної частини 
кримінального законодавства [8, с.58]; другий – що поняття криміналізації 
(при всіх її модифікаціях) зводиться до розширення сфери кримінальної 
репресії в рамках лише Особливої частини КК [8, с.58].

Спробуємо обґрунтувати нашу думку. Так, якщо ми звернемося до ана-
лізу точок зору, запропонованих першою групою авторів (чотири із яких 
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А. Коробєєв відносить до другого напрямку у визначенні поняття «криміналі-
зація») як легального визначення того або іншого діяння як зло чин, то відзна-
чимо, що ними допускаються деякі неточності. Наприклад, Г. Злобін і С. Келіна 
вважаючи, що криміналізація – суть легальне визначення того або іншого 
діяння як злочину [1, с.108], упускають з виду можливість легального тлума-
чення кримінального закону, яке по суті визначає деякі ознаки складу злочину, 
але не встановлює злочинність діяння в цілому. Інші автори, що відносяться до 
першої групи, хоч і дають більш або менш вірне визначення поняття «криміна-
лізація», при розкритті його змісту розглядають його дещо ширше, ніж при 
підведенні підсумку, вони розкривають його суть у дефініції.

Викладене дає нам підставу говорити, що перераховані  вчені акцен-
тують увагу не тільки на розширенні сфери кримінальної репресії в межах 
лише Особливої частини КК, а і на тлумаченні кримінального закону, дослід-
ницькій роботі в цій сфері і т.п.

Друга група авторів (виділена нами), до думки якої ми повинні звернути-
ся, показує специфіку їх поглядів на криміналізацію, що не дає можливість їх 
віднести ні до першого, ні до другого напрямку, запропонованого А. Коробєєвим. 
І дійсно, криміналізацією, тобто визнання злочинами певних антисуспільних 
діянь [8, с.55], чи – оголошення певних діянь такими [8, с.48] може бути пре-
рогативою суду. Суд може відповідно до кримінального закону визнати кон-
кретне діяння як злочин і постановити про це у вироку.

І останнє, бажаючи цього чи ні, А. Коробєєв і Р. Галіакбаров потрапляє в 
третю групу авторів, що займаються проблемою криміналізації. Їх позиції ми 
по праву відносимо до третього (змішаного) напрямку, тому що як один, так і 
другий акцентують увагу на криміналізації діянь у кримінальному законі як 
злочинів, а також включають в цей процес (наприклад, Р. Галіакбаров) діяль-
ність законодавця з вдосконалення норм Загальної і Особливої частин кримі-
нального законодавства [7, с.40], чи виявлення суспільно небезпечних форм 
індивідуальної поведінки, визнання допустимості і доцільності боротьби з 
цими діяннями [1, с.59]. Як ми бачимо, судження третьої групи авторів не 
вкладається в зміст першого напрямку, запропоно ваного А. Коробєєвим.

Вбачається, що знайти вірний орієнтир у з’ясуванні суті проблеми кри-
міналізації кримінально-правової охорони навколишнього природного серед-
овища, зокрема, і криміналізації, в цілому, можна шляхом граматичного тлума-
чення термінів, які близькі до того, що досліджується, оскільки пошукованого 
слова, як ми вже відмічали вище, в різного роду довідниках і словниках немає. 
Тому звернемося до однорідного поняття «кримінальний». Згідно з «Словником 
російської мови» С. Ожегова кримінальний – «уголовный», що відноситься до 
злочинів; злочинний [9, с.248]. Не дивлячись на те, що це тлумачення близьке 
до терміну «криміналізація», все ж воно націлює нас на те, що в зміст пошуко-
ваного поняття необхідно вкладати таку суть як визначення злочину. Тоді 
очевидним стає, що криміналізація зводиться до однієї з функцій криміналь-
ного законодавства, передбачених ст.1 КК України, а саме, визначає, яке сус-
пільно небезпечне діяння є злочинним, але ознаки такого діяння отримують 
своє вираження в диспозиції статті Кримінального закону. Звідси стає зрозу-
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мілою поляризація поглядів юристів у питаннях криміналізації на три групи, 
бо всі вони розглядали погляди своїх попередників, не спираючись на закон чи 
інші стабільні аргументи.

Погоджуючись з думкою А. Коробєєва, що при визначенні поняття 
«криміналізація» Р. Галіакбаров  (я включив би сюди і А. Коробєєва) широко 
формулюює цю дефініцію. Не можна погодитися, наприклад, із твердженням 
Р. Галіакбарова, що криміналізація відноситься до Загальної частини кримі-
нального законодавства, оскільки обмеження в застосуванні інститутів звіль-
нення від покарань до деяких категорій засуджених ще не встановлює і не 
виключає кримінальної відповідальності [7, с.40]. Не підтверджується практи-
кою, теорією кримінального права і законодавством судження А. Коробєєва, 
що криміналізація – це виявлення індивідуальної поведінки [8, с.58-59]. Тому 
що будь-яка поведінка індивідуума проходить у певній формі, в тому числі і 
злочинна, а її виявляють працівники правоохоронних органів, навіть при рані-
ше уже криміналізованому діянні (наприклад, при кваліфікації злочинів). А 
можливість і доцільність кримінально-правової боротьби може визначатися 
при застосуванні кримінально-правової норми щодо конкретного, вже вчине-
ного діяння. Тоді чим же криміналізація відрізняється від застосування кримі-
нально-правової норми? Мабуть, що тут необхідно шукати ознаки цього 
поняття, які допоможуть нам виділити його із інших. Для цього нам необхідно 
звернутися до питання про прийняття кримінального закону, в якому викладе-
ні ознаки конкретного складу злочину (до стадії його набуття чинності).

Як відомо, після прийняття такого закону потрібна його промульгація, 
тобто доведення до громадян в офіційному органі. Через сім днів після при-
йняття Кримінальний закон має бути опублікований і через 10 днів після його 
опублікування він набуває чинності, якщо інше в ньому не оговорене. Із викла-
деного видно, що Верховна Рада України приймає норми, що містять ознаки 
конкретного складу злочину. Названий процес з таким результатом і є – кри-
міналізація.

Нам здається, що А. Коробєєв без достатніх підстав вважає, що біль-
шість авторів, які працюють над проблемами криміналізації, надто фіксують 
увагу на кінцевих результатах, упускаючи із виду, що криміналізація – це перш 
за все процес [8, с.59]. Як ми бачимо – це не видно із запропонованих точок 
зору. Дійсно, криміналізація – це процес діяльності певного суб’єкта, яким, на 
нашу думку, є Верховна Рада України, коли вона приймає кримінальний закон, 
що містить конкретні ознаки складу злочину. Отже, криміналізація, як загаль-
не поняття, охоплює процес та результат визначення певних видів діянь зло-
чинними і караними. Елементом криміналізації є пеналізація – встановлення 
покарання за діяння, що вже визнані злочинами (визначення виду та розміру 
кримінально-правової санкції, а також умов призначення, виконання і звіль-
нення від покарання осіб, винних у вчиненні злочину). Ступінь пеналізації є, 
по суті, показником інтенсивності криміналізації того чи іншого діяння [10, 
с.18].

Декриміналізація, відповідно – це зворотний процес щодо кримі-
налізації.
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Як відомо, що стосовно поняття «декриміналізація» в юридичній літера-
турі є деякі розходження. Так, А. Коробєєв під декриміналізацією розуміє  про-
цес встановлення підстав відпадіння суспільної небезпечності діянь, визначен-
ня недоцільності кримінально-правової боротьби з ними і відміни їх караності 
[8, с.59]. М. Загородніков до декриміналізації відносив відміну кримінальної 
відповідальності за ті чи інші діяння, пом’якшення кримінальної відповідаль-
ності, зменшення розміру покарання або встановлення можливості застосу-
вання інших більш м’яких видів покарання, відміна деяких дій із загального 
складу злочинів, тільки окремих форм діяння або діяння, що вчиняються в 
певних умовах і тому подібне [6, с.54-55]. В. Кудрявцев схиляється до думки, 
що декриміналізація являє собою усунення криміналь ної відповідальності за 
ті чи інші діяння, що раніше визнавалися злочинами, в тому числі, переведен-
ня цих діянь до категорії менш значних правопорушень [11, с.17].

Навіть при поверхневому ознайомленні з точками зору, які ми розгляну-
ли, можна відзначити, що ми маємо три різні підходи до визначення пошуко-
ваного поняття і його змісту.

Так, при аналізі першої дефініції ми виявили, що її автор помилково 
змішує процес встановлення підстав відпадіння суспільної небезпечності 
діянь з декриміналізацією, бо такий процес може здійснювати суб’єкт дізна-
ння, слідчий, суд (наприклад, згідно з ст.48 КК України). Визначити недоціль-
ність кримінально-правової боротьби з такими діяннями згідно з ст.47 КК 
України покладається також на правоохоронні органи.

Непереконливою, на наш погляд, є думка авторів другої точки зору. 
На самперед тому, що пом’якшення кримінальної відповідальності, зменшення 
кримінального покарання не виключає кримінальної відповідальності.

Нам більше імпонує думка про декриміналізацію третьої групи авторів. 
Разом з тим, зайвим є судження, що декриміналізація – це переведення діянь 
в категорію менш значних правопорушень, оскільки виключення криміналь-
ної відповідальності охоплює і друге.

Які позитивні моменти ми можемо запозичити з тих, що є в указаних 
виз наченнях про декриміналізацію? Із першого визначення – перш за все від-
міну їх кримінальної караності; із другого – відміну кримінальної відповідаль-
ності за те або інше діяння; із третього – виключення кримінальної відпові-
дальності за те або інше діяння.

Водночас, вказані вище позитивні риси у визначеннях не дають відпо-
віді на питання про те, як відбувається декриміналізація. З цією метою необ-
хідно встановити, коли злочин перестає бути таким, який нормативний акт 
визначає такий процес.

Із цього видно, що декриміналізація – це не що інше, як припинення дії 
кримінального закону, який встановлює злочинність і караність діяння. В яких 
випадках дія такого кримінального закону припиняється? Перш за все декри-
міналізація відбувається внаслідок: 1) відміни (виключення) кримінального 
закону Верховною Радою України; 2) закінчення строку дії указаного закону 
або в зв’язку із зміною умов та обставин, згідно з якими цей закон прийнятий.
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Таким чином, враховуючи позитивні моменти, викладених у визначен-
нях і законодавчу основу декриміналізації запропонуємо дефініцію цього 
процесу. Під декриміналізацією необхідно розуміти відміну (виключення) 
кримінального закону, що передбачає кримінальну відповідальність і пока-
рання за конкретний злочин чи втрату дії такого кримінального закону вна-
слідок сплину його дії або в зв’язку із зміною умов та обставин, згідно з якими 
цей закон прийнятий. Декриміналізацію можна розглядати як протилежність 
криміналізації – криміналізацію «зі знаком мінус». Елементом декриміналі-
зації є депеналізація – зменшення чи скасування покарання за діяння, що 
визнавалось злочином. У цьому разі інтенсивність криміналізації зменшуєть-
ся [11, с.17-18].

З’ясування вищезгаданих понять, їх змісту ще не дає нам можливості 
приступити до розгляду проблеми, що стосується криміналізації і декриміна-
лізації діянь у сфері охорони навколишнього природного середовища. З цією 
метою необхідно визначитися з критеріями (принципами) такої криміналіза-
ції. Як відомо, пошуки критеріїв  (принципів) криміналізації явище не нове, 
воно має значний історичний відрізок часу і достатньо висвітлено в інших 
наукових працях [12, с.346].

В той же час ми лише зупинимося на системі критеріїв (принципах), які 
запропоновані Г. Злобіним, і, особливо, понятті таких як система правил і кри-
теріїв встановлення кримінальної відповідальності [1, с.108-110]. Запро-
поновані ним критерії найбільш повно відображають суть питання.

Можна констатувати, що система критеріїв, запропонована Г.Злобіним,  
робить їх більш лаконічними і зрозумілими. Так, Г.Злобін виділяє наступні 
критерії: 1) суспільна небезпечність діяння; 2) відносна поширеність цього 
діяння; 3) конституційна адекватність; 4) системно-правова нерозбіжність 
криміналізації конкретного діяння; 5) міжнародно-правова необхідність і 
допустимість криміналізації; 6) процесуальна можливість здійснення переслі-
дування; 7) безмежність закону і нездійсненність заборони; 8) певна визначе-
ність і єдність термінології; 9) повнота складу; 10) співрозмірність санкції і 
економія репресії [10, с.191].

На думку В. Матвійчика, названа система повинна бути доповнена тими 
критеріями, що відповідають дефініції. Це доповнення повинно стосуватися 
наступних критеріїв: 1) діяння, що криміналізується, повинно з точністю під-
даватись визначенню в законі; 2) діяння повинно обурювати громадську 
думку; 3) діяння не повинно вважатися значною частиною населення як дозво-
лене; 4) воно повинно ефективно сприяти вирішенню конфліктів у суспіль-
стві; 5) корисність заборони[12, с.347].

Визначення критеріїв криміналізації вказує тільки на допустимість 
встановлення кримінально-правової заборони. Разом з тим, для приведення в 
рух процесу криміналізації діянь необхідні підстави встановлення криміналь-
но-правової заборони.

Під підставами криміналізації розуміють те, що створює дійсно суспіль-
ну потребу в кримінально-правовій новелі, внутрішня необхідність виникнен-
ня правової норми [13, с.204-205]. 
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Як показує аналіз чинних норм кримінально– і адміністративно-право-
вих норм та узагальнення практики їх застосування, проблема охорони навко-
лишнього природного середовища залишається досить актуальною.

На наш погляд, чинне кримінальне законодавство щодо діянь, пов’язаних 
з навколишнім природним середовищем не є досконалим, зокрема розділ VIII 
Кримінального кодексу України 2001 р. потребує доопрацювання.

Щодо родового об’єкта злочинів, що стосуються навколишнього при-
родного середовища, насамперед, доцільно поміркувати над самою назвою 
розділу. З одного боку автори правильно відокремлюють в окрему главу 
«Злочини проти довкілля». Адже дійсно, не всі діяння, що стосуються природ-
них об’єктів, посягають на господарську діяльність, здоров’я населення тощо, 
та й відносини, що при цьому охороняються специфічні, що під родовим 
об’єктом злочинів, що стосують ся навколишнього природного середовища є 
суспільні відносини з приводу умов (стосунків), що забезпечують існування 
багатофункціональної збалансованої єдиної системи, її охорону, оздоровлення, 
раціональне використання і відтворення такої єдиної системи для теперішніх 
поколінь[12, с.349]. 

З цього питання слушною є пропозиція В. Матвійчука. На його  думку, 
розділ VIII Кримінального кодексу повинен мати таку назву «Злочини, що 
посягають на відносини, які забезпечують охорону, раціональне використання, 
відтворення та оздоров лення навколишнього природного середовища» [12, 
с.349].

Щодо внесення коректив до певних статей Кримінального кодексу. 
Стаття 237 КК «Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного 
забруднення» спрямована проти випадків порушення спеціальних правил з 
експлуатації джерел підвищеної небезпеки в навколишньому природному 
середовищі, здійснення небезпечних видів діяльності, що призвело до тяжких 
наслідків (загибелі людей, забруднення значних територій тощо). У зв’язку з 
міжнародно-правовими зобов’язаннями України, а також актуальністю бороть-
би з трансграничним забрудненням, постала необхідність сконструювати від-
повідний склад злочину, що регламентує кримінальну відповідальність за 
невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. Автори 
КК України пішли шляхом криміналізації діяння, що стосується лише подо-
лання наслідків екологічного забруднення. Нам здається, що така норма не має 
достатнього попереджувального значення. Водночас побудова складу злочину, 
що розглядається, вимагає врахування відповідних положень міжнародно-
правових актів, концепції створення єдиної державної системи запобігання і 
реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації [14, с.442-449] 
щодо попередження такого забруднення. Тому ст.237 повинна називатись 
«Невжиття заходів щодо попередження та ліквідації наслідків екологічного 
забруднення», а її редакція повинна мати наступний вигляд: «Ухилення від 
проведення або неналежного проведення заходів з попередження забруднення 
так само проведення чи непроведення на території, яка зазнала забруднення 
небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших 
відновлюваних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного 
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забруднення особою, через яку це спричинило загибель людей або інші тяжкі 
наслідки, – карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбав-
ленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років». Крім того, в умовах 
ринкових відносин, слід посилити та конкретизувати кримінальну та матері-
альну відповідальність власників підприємств-порушників.

Вважаємо за необхідне привернути увагу й до деяких інших статей 
Кримінального кодексу, а саме:

До ст. 242 КК України «Порушення правил охорони вод». Ця стаття має 
бути доповнена такими ознаками, як «незаконне використання прісних вод-
них об’єктів», «засмічення водних об’єктів». Щодо наслідків ст.242 КК України 
необхідно доповнити ч. 3 «діяння передбачені ч. 1, 2 цієї статті, як що вони 
спричинили масову загибель людей або екологічну катастрофу, – карається 
позбавленням волі на строк від 5 до 10 років». Крім того, необхідно поверну-
тися до назви ст.242 такого змісту: «За бруднення, засмічення та виснаження 
водних об’єктів», оскільки відсутній перелік усіх правил охорони вод і їх виро-
бити неможливо.

Ст. 241 КК України «Забруднення атмосферного повітря» необхідно 
доповнити після слів «чи іншого виробництва, або шумом, або вібрацією» і 
далі за текстом, оскільки в чинному КК не названі такі засоби забруднення 
атмосферного повітря. Крім того, ст.241 КК необхідно доповнити ч.3 такого 
змісту «Ті самі діяння, передбачені ч. 1,2, якщо вони спричинили масову заги-
бель людей або екологічну катастрофу, – карається позбавленням волі від 5 до 
10 років.

Ст. 243 КК України «Забруднення моря» доцільно було б доповнити 
такою ознакою – предметом злочину води «особливого району», тому, що  з так 
званих технічних причин, що відносяться до океанографічних і екологічних 
умов цих районів і специфіки перевезень потрібні особливі обов’язкові методи 
відвернення забруднення моря. До того ж, крім такого діяння, як забруднення, 
необхідно ввести таке діяння, як засмічення. Зазначене сприятиме охороні 
таких водних об’єктів.

Ст. 245 КК України необхідно доповнити ч. З такого змісту «Діяння, 
передбачені ч. 1,2 ,  якщо вони спричинили масову загибель людей або еколо-
гічну катастрофу, – караються позбавленням волі від 7 до 15 років».

Ст. 246 КК України необхідно доповнити ч. 2 такого змісту «Ті самі дії, 
якщо вони вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно, або 
службовою особою з використанням свого службового становища, або заподі-
яли шкоду у великих розмірах, – караються позбавленням волі від 3 до 5 років 
з конфіскацією незаконно добутого».

Ст. 247 КК України доцільно було б доповнити після слів «про захист 
рослин» словами «або порушення законодавства щодо збереження біологічно-
го різноманіття рослин, або незаконну торгівлю видами дикої флори та пору-
шення законодавства щодо охорони нових сортів рослин, що знаходяться під 
загрозою зникнення» і далі за текстом.
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Ст. 248 КК України після слів «порушення правил полювання, незакон-
на торгівля видами дикої фауни, що знаходиться під загрозою знищення, зни-
щення мігруючих видів тварин та середовища їх існування, що перебува ють 
під загрозою зникнення, вилучення яєць із середовища існування диких тва-
рин, продажу, зберігання з метою продажу тварин, транспортування з метою 
продажу тварин» і далі за текстом.

Ст. 249 КК України необхідно після слів «істотну шкоду» доповнити 
словами «а також незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом в заповідниках або на інших територіях та об’єктах при-
родно-заповідного фонду, або незаконне зайняття рибним, звіриним або 
іншим водним добувним промислом щодо риб, водних тварин, водних рос лин, 
що занесені до Червоної книги України».

Крім того, в ч.2 зазначеної статті після слів «ті самі діяння», доповнити 
«якщо вони вчинені службовою особою з використанням службового стано-
вища, або за попередньою змовою групою осіб» і далі за текстом.

Висновок. Таким чином, проблеми криміналізації та декриміналізації 
діянь, що посягають на навколишнє природне середовище відіграють вагому 
роль у сучасній кримінології та житті суспільства, вимагають подальшого 
вивчення та практичного врахування.
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Баранівський В.Ф. Проблема криміналізації та декриміналізації діянь, що 

посягають на навколишнє природне середовище
У статті проаналізовані сучасні погляди на поняття «криміналізація» та 

«декриміналізація», надаються пропозиції щодо вдосконалення законодавства з 
питань захисту навколишнього природного середовища в Україні.
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ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ НЕЗАКОННЕ 
ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТ 

АБО ТРАНСПОРТУВАННЯ З МЕТОЮ ЗБУТУ 
ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

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

Постановка проблеми. Враховуючи те, що предмет злочину відносить-
ся до числа обов’язкових ознак діяння, передбаченого ст.204 КК України, і, 
отже, істотно зростає його роль при кваліфікації цього злочину, тому пробле-
ми, які стосуються предмета злочину незаконне виготовлення, зберігання, 
збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів потребують 
подальшого поглибленого дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що проблемі пред-
мета злочину присвячені роботи В.Я. Тація, М.Й. Коржанського, В.К. Мат-
війчука, П.П. Андрушка, М.І. Панова, Р.Д. Боголепова, Ю.С. Богомякова, 
В.І. Борисова, І.О. Харь, С.Б. Гавриша, Н.П Грабовської, В.К. Грищука, 
Н.А. Лопашенко, О.О. Дудорова. У той же час з приводу предмета злочину, 
передбаченого ст.204 КК України до цього часу точиться дискусія, є низка 
невирішених питань, що потребують належного з’ясування спірних питань та 
їх вирішення на теоретичному, законодавчому і практичному рівнях.   

Мета статті полягає в дослідженні предмета злочину незаконне виго-
товлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних 
товарів.

Основні результати дослідження. Як випливає з аналізу змісту безпо-
середнього об’єкта злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або тран-
спортування з метою збуту підакцизних товарів, а також диспозиції ст.204 КК 
України, злочин, що розглядається, завжди вчиняється у зв’язку із приводу 
предметів, які ми попередньо визначили у загальному вигляді як підакцизні 
товари. Таким чином, даний злочин належить до категорії так званих предмет-
них, обов’язковою ознакою яких є предмет злочину, що безпосередньо (в 
загальних рисах) вказаний у ст.204 КК України. Але дослідження цього досить 
складного предмета злочину неможливо без його загальної характеристики на 
рівні загального поняття складу злочину, оскільки, безумовно, правильним є 
те положення, згідно з яким той, хто береться за вирішення часткових (окре-
мих) питань без попереднього вирішення загальних, завжди так чи інакше 
буде наштовхуватися на ці невирішені загальні питання.

Проблема предмета злочину, взагалі, і зокрема, передбаченого ст.204 КК 
України, – одна зі складних і спірних у теорії кримінального права. У цьому 
контексті слід озвучити, що в науці кримінального права відсутня єдність 
поглядів стосовно поняття «предмет злочину». Проте, вивчення цієї проблеми, 

© А.А. Гмирін, 2015
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на наш погляд, потребує особливої уваги, оскільки предмет злочину вказує на 
зв’язок його з об’єктом злочину, з об’єктивною стороною злочину, з суб’єктом і 
суб’єктивною стороною злочину. У цьому сенсі слід погодитися з думкою 
М.М. Панова, що поза з’ясуванням соціально-економічної і правової суті пред-
мета злочину, а, на наше переконання, і економічної його сутності, іноді може 
бути суттєво ускладнено правильне встановлення і тих суспільних відносин, 
на які спрямовано злочинне посягання [1, с.50].

Перш, ніж приступимо до з’ясування цієї важливої проблеми, звертаємо 
увагу на те, що ми дотримуємося позиції: предмет злочину є самостійною 
обов’язковою ознакою лише для предметних складів злочину, до яких відно-
ситься і злочин, передбачений ст.204 КК України. Він пов’язаний з об’єктом 
злочину таким же чином, як і з іншими елементами складу злочину, такими, як 
об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона [2, с.27-28]. Тому питання 
про предмет, в тому числі і цього злочину, має не тільки теоретичне, а й важли-
ве практичне значення, оскільки міра відповідальності особи певним чином 
залежить від того, що буде визначено предметом такого злочинного діяння. 
Зокрема, предмет злочину має значення для правильної кваліфікації вчинено-
го діяння, а також для розмежування суміжних складів злочинів; предмет зло-
чину може бути критерієм розмежування злочинного та незлочинного діяння 
тощо.

Стосовно предмета злочину в юридичній літературі, як ми вже зазнача-
ли, висловлювалися точки зору, які мають суттєві розбіжності. Так, 
М.Й. Коржанський наполягає на тому, що предмет злочину – це матеріальна 
річ, в якій проявляються певні сторони (властивості) суспільних відносин 
(об’єкта злочину), шляхом фізичного або психічного впливу, на який завдаєть-
ся соціально небезпечна шкода в сфері цих суспільних відносин (тобто пред-
мет – це матеріальна сторона об’єкта, але не сам об’єкт) [3, с.17; 4, с.134]. 
Натомість П.С. Матишевський та Є.В. Фесенко вважають, що предметом зло-
чину є речі матеріального світу (матеріалізовані утворення), безпосередньо 
впливаючи (діючи) на які шляхом їх вилучення, створення, знищення, зміни 
їх вигляду або правового режиму тощо, винна особа посягає на цінності 
(блага), що належать суб’єктам суспільних відносин та охороняються законом 
[5, с.132; 6, с.75-78]. В.Я. Тацій зауважує, що предмет злочину – це будь-які 
речі матеріального світу, з певними властивостями яких закон про криміналь-
ну відповідальність пов’язує наявність в діях особи ознак конкретного складу 
злочину [7, с.17]. На думку М.І. Загороднікова, предметом злочину виступа-
ють ті речі матеріального світу, впливаючи на які, суб’єкт заподіює шкоду 
об’єктові злочину [8, с.44]. Згідно з позицією М.І. Бажанова, предмет злочи-
ну – це «…та річ (фізичне утворення) матеріального світу, поводження з якою 
закон пов’язує з певною кваліфікацією а, значить, і з відповідальністю» [9, 
с.33]. М.І. Панов наполягає на тому, що під предметом злочину слід розуміти 
«…предмети, речі матеріального світу, що виступають матеріальною формою 
вираження (субстратом) суспільних відносин або необхідною умовою, засно-
вником або ж свідченням існування і нормального функціонування суспіль-
них відносин, охоронюваних кримінальним законом від злочинних посягань» 
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[10, с.9]. С.Ф. Кравцов визначає предмет злочину як матеріальний (речовий) 
елемент суспільних відносин, який прямо вказує або природним чином випли-
ває з кримінального закону і шляхом протиправного впливу на який порушу-
ються ці суспільні відносини [11, с.3]. М.М. Панов до категорії предмет зло-
чину включає не тільки фізичні предмети (речі, майно), але й реально існуючі 
явища об’єктивного світу, енергію (електричну, теплову та ін.), а також інфор-
мацію, у зв’язку з існуванням чи створенням яких або з їх обігом вчиняється 
злочин [12, с. 44]. Є.В. Лащук стверджує, що предмет злочину – це факульта-
тивна ознака об’єкта злочину, що знаходить свій прояв у матеріальних ціннос-
тях, які людина може сприймати своїми органами чуття чи фіксувати спеці-
альними технічними засобами з приводу яких та/або шляхом безпосереднього 
впливу на які вчиняється злочинне діяння [13, с.5]. О.Ю. Вітко зазначає, що 
предмет злочину є необхідний (обов’язковий) для предметних складів злочи-
нів елемент складу злочину, яким можуть бути будь-які речі, будь-яка інфор-
мація, будь-яка енергія, які мають матеріальний вираз, з властивостями яких 
та з вказівкою на які закон про кримінальну відповідальність пов’язує наяв-
ність складу злочину в діяннях особи [2, с.32].

З урахуванням наведених вище точок зору, ми приходимо до висновку, 
що в наш час в науці кримінального права головним чином превалює підхід до 
визначення предмета злочину як речі матеріального світу, з певними власти-
востями яких закон про кримінальну відповідальність пов’язує наявність у 
діяннях особи ознак конкретного складу злочину [14, с.35; 15, с.35]. При цьому, 
на наш погляд, акцентується увага на тому, що предметом злочину визнаються 
лише предмети (в тому числі речі, майно) [3, с.17; 4, с.134; 5, с.132; 6, с.75-78; 7, 
с.17; 8, с.44; 9, с.33; 10, с.67-73; 11, с.3]. Існує й другий підхід в розумінні пред-
мета злочину та у визначенні його поняття, який пов’язаний з досягненнями 
науки і техніки, новітніми (зокрема інформаційними) технологіями [1, с.54]. У 
цьому сенсі нам імпонує позиція М.М. Панова, де він відносить до категорії 
«предмет злочину» не тільки фізичні предмети (речі, майно), але й реально 
існуючі явища об’єктивного світу, енергію (електричну, теплову та ін.), а також 
інформацію, з існуванням яких або з їх обігом вчиняється злочин [12, с.44].

Сприйнятливим та важливим, на наш погляд, є підхід до поняття «пред-
мет злочину» Є.В. Лащука, де він зазначає, що «…предмет злочину знаходить 
свій прояв у матеріальних цінностях, які людина може сприймати органами 
чуття чи фіксувати спеціальними технічними засобами з приводу яких та/або 
шляхом безпосереднього впливу на які вчиняється злочинне діяння [13, с.6]. 
Істотно доповнює поняття «предмет злочину» позиція   О.Ю. Вітка стосовно 
предмета «…якими можуть бути будь-які речі, будь-яка інформація, будь-яка 
енергія, які мають матеріальний вираз, з властивостями яких та з вказівкою на 
які закон про кримінальну відповідальність пов’язує наявність складу злочину 
в діянні особи» [2, с.32]. Проте, ці положення стосовно поняття предмета зло-
чину потребують ще з’ясування відмінностей таких понять, як «інформація», 
«відомості».

Слід зазначити, що з’ясування дискусійних положень стосовно поняття 
«предмет злочину», не вирішили питання стосовно місця предмета злочину в 
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структурі складу злочину і, зокрема, діяння, передбаченого ст. 204 КК України. 
Враховуючи вищезазначене, дослідимо питання стосовно місця предмета зло-
чину у структурі досліджуваного складу злочину. Існують різні точки зору з 
приводу цього питання. Згідно з прибічниками першої точки зору, предмет 
злочину знаходиться в межах об’єкта діяння [16, с.71; 17, с.246]; деякі криміна-
лісти ототожнюють безпосередній об’єкт і предмет злочину [18, с.19; 19, с.42; 
21, 142]; автори третьої точки зору розглядають предмет злочину як складову 
об’єкта злочину [22, с.56; 23, с.303; 24, с.222; 25, с.130; 26, с.8; 3, с.9; 26, с.126; 6, 
с.1-20]; прихильники четвертої точки зору зазначають, що предмет злочинного 
діяння не самостійний елемент складу злочину, а лише факультативна ознака 
злочину та тісно пов’язана з об’єктом злочину [19, с.36-37; 5, с.132-133]; 
В.К. Матвійчук наполягає на тому, що предмет злочину є самостійною озна-
кою конкретного злочину [20, с.136]. О.Ю. Вітко вважає, що предмет злочину 
є самостійним обов’язковим лише для предметних складів злочинів елементом 
та пов’язаний із об’єктом  злочину таким же чином, як і з іншими елементами 
складу злочину, такими,  як об’єкт та суб’єкт злочину, об’єктивна та суб’єктивна 
сторона злочину [2, с.27-28]. 

Погляди авторів першої точки зору, зокрема Д.Н. Розенберга та ін., на 
наш погляд, містять позитивні моменти, оскільки ці автори предмет злочину 
виносять за межі об’єкта.

З метою більш поглибленого вивчення такої ознаки досліджуваного 
діяння, як предмет злочину, що прямо названа в диспозиції ст.204 КК України, 
і зручності її пізнання доцільно, з певною умовністю розглядати окремо. Цей 
підхід вірний тому, що певні властивості предмета злочину зумовлюють необ-
хідність надання їй певної правової значимості в конкретному складі злочину 
[15, с.132]. Так, наприклад, властивості предмета дають можливість вирішити 
питання про відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або 
транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Тому виділення предмета 
злочину в окрему ознаку з наданням йому законодавцем того чи іншого зна-
чення, властивостей, функцій визначає його як самостійну і необхідну ознаку 
конкретного складу злочину (факультативну – загального складу злочину) 
[15, с.132]. Безапеляційність твердження прихильників другої точки зору, 
зокрема, А.Н. Васильєва, М.П. Михайленка, А.А. Піонтковського та ін. стосов-
но тотожності об’єкта і предмета злочину є проблематичним. Це наглядно 
довів М.Й. Коржанський, звертаючи увагу на те, що об’єктом злочину завжди 
є суспільні відносини, а предмет – це матеріальна річ, складова частина об’єкта 
злочину [3, с.9-10]. У цьому контексті слід погодитися з думкою В.К. Матвійчука, 
що погляди авторів другої точки зору, які ототожнюють безпосередній об’єкт і 
предмет злочину, навіть не ґрунтуються на чинному законодавстві [17, с.132]. 
Не можна також погодитися з твердженням третьої групи, які складають абсо-
лютну більшість, і принципово дотримуються того, що предмет злочину може 
для певної мети мати інші правові функції, має інше призначення і є лише 
предметом відносин. У цьому запереченні ми покладаємося на позицію 
В.К. Матвійчука, що не можна зрозуміти предмет злочину, розглядаючи його 
за такою лише функцією [28, с.132]. Про це, як завжди переконливо, зазначає 
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В.Я. Тацій, вказуючи, що структура будь-яких суспільних відносин є незмін-
ною, оскільки до їх складу поряд з іншими системоутворюючими частинами 
(елементами) входить предмет суспільних відносин, причому, якими б власти-
востями він не володів і в якій би формі не проявився у складі суспільних від-
носин, він завжди є їх предметом, і його ніяк не слід називати чимось іншим 
(наприклад, предмет злочину або предметом посягання) [27, с.27].

Нам більше імпонує позиція четвертої групи авторів, а саме В.Я. Тація, 
П.С. Матишевського, Є.В. Фесенка, які вважають, що предмет злочину – не 
самостійний елемент складу злочину, а є лише ознакою злочину [5, с.36-37; 6, 
с.132-133]. Натомість, вірно зазначає В.К. Матвійчук, що є непереконливою 
думка В.Я. Тація щодо відмінності термінів «елемент» і «ознака», яка тільки 
ґрунтується на тлумаченні «Словаря русского языка» С.І. Ожегова [20, с.133]. 
Ми сприймаємо позицію В.К. Матвійчука про те, що судження В.Я. Тація з 
приводу того, що предмет злочину не може претендувати на роль самостійного 
елемента складу злочину, є непереконливою, оскільки його висновок спира-
ється лише на судження, що склад злочину утворює сукупність його 
обов’язкових елементів (об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єктивної сторони та 
суб’єкта злочину), яке можна вважати дискусійним [28, с.134].

Нам уявляється, що на рівні зазначеної абстракції, а саме загального 
складу злочину, можливий і такий підхід, але на рівні конкретного складу зло-
чину (у нашому випадку передбаченому ст. 204 КК України), таке судження є 
надто суперечливим. Ми схиляємося до твердження В.К. Матвійчука, що 
предмет злочину як правове явище має ряд ознак, в тому числі і юридичних 
[28, с.134]. У відповідності з «Словарем русского языка» С.І. Ожегова, під еле-
ментом слід розуміти складову частину будь-якого складного цілого [29, 
с.581]. Згідно тлумачення словників української мови термін «елемент» має 
значення як складова частина чого-небудь або як окрема сторона, риса чого-
небудь [30, с.473]. У свою чергу, термін «ознака» в різних словниках тлума-
чаться як: риса, особливість, властивість кого-небудь, чого-небудь або те, що 
вказує на що-небудь, свідчить про щось [31, с. 655].

Проте, якщо об’єкт злочину є самостійною ознакою, то предмет – 
факультативною ознакою складу злочину [6, с.36]. У контексті зазначеного 
слід погодитися з думкою О.Ю. Вітка, що якщо визнавати предмет злочину 
факультативною ознакою складу злочину, який разом з об’єктом утворює 
самостійний елемент складу злочину – об’єкт злочину, то очевидним стає 
певне ототожнення предмета та об’єкта злочину як елемента складу злочину, 
що є недостатньо обґрунтованим [2, с.28]. Аналіз зазначених понять свідчить, 
що вони за своєю суттю майже не відрізняються. Виходячи з цього, важко 
погодитися з О.Ю. Вітком, що термін «елемент» і «ознака» є різними за своєю 
суттю поняттями [2, с.29]. Тому варто погодитися з думкою В.Я. Тація, що 
предмет конкретного складу злочину і предмет відносин (складова об’єкта) не 
є тотожними [27, с.27]. Таким чином, предметом суспільних відносин, які є 
об’єктом складу злочину, визнається все те, з приводу чого або у зв’язку з чим 
існують саме ці відносини [27, с.47]. Важливо також зазначити, що нашу пози-
цію підтримує О.Ю. Вітко: «… можна дійти висновку про те, що дійсно для 
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кримінального права можливо визнати допустимим говорити про те, що склад 
злочину має ознаки або елементи» [2, с.29]. 

Про предмет злочину як ознаки складу злочину слід говорити тільки 
при посяганні на суспільні відносини, які виражаються в матеріалізовних 
предметах [34, с.164].

Значення правової ознаки предмета злочину заключається в тому, що з 
його допомогою законодавець у диспозиції норми Особливої частини 
Кримінального кодексу вказує на відносини, що виступають об’єктом злочину 
[34, с.172]. Тому слід класифікувати предмети злочину в залежності від вира-
ження в них тих або інших властивостей [34, с.174].

Якщо предмет злочину виражає суспільні відносини, то їх класифікація 
повинна визначатися властивостями предмета злочину в залежності від того, 
які відносини вони, на думку законодавця, характеризують [34, с. 174]. У 
цьому контексті ми приєднуємося до класифікації предметів злочинів 
В.М. Винокурова, наслідуючи принципи, що характеризують наступні сус-
пільні відносини: 1) особисті немайнові відносини; 2) майнові; 3) у сфері сус-
пільної небезпеки; 4) у сфері здоров’я населення і суспільної моралі; 5) у сфері 
безпеки держави; 6) у сфері правосуддя; 7) у сфері порядку управління; 8) у 
сфері господарської діяльності [34, с.174]. Проте, з певним уточненням, оскіль-
ки незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою 
збуту підакцизних товарів також не може відноситися до майнових відносин, 
а має стосуватися відносин економічних. 

Отже, дотримуючись концепції, що предмет злочину перебуває за 
межею об’єкта та є самостійною ознакою предметних злочинів [32, с.172], 
оскільки він має певні властивості (ознаки), які відділяють його від об’єкта 
[33, с.176 -177], то вкотре варто погодитися з твердженням В.Я. Тація, що пред-
мет злочину і предмет відносин не є тотожними [15, с.136].

Маючи зазначене вище теоретичне підґрунтя, перейдемо до аналізу 
предмета злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспорту-
вання з метою збуту підакцизних товарів. При цьому акцентуємо увагу на 
тому, що предмет злочину, передбачений ст.204 КК України, має важливе кри-
мінально-правове наступне значення для: 1) встановлення в суспільно небез-
печному діянні складу злочину як підстави кримінальної відповідальності; 
2) правильної кваліфікації злочину; 3) відмежуванні його від суміжних зло-
чинів та аналогічного адміністративно-правового делікту; 4) оцінки суспільної 
небезпеки злочину. Згідно ч.1. ст.204 КК України предметами цього злочину 
виступають: 1) алкогольні напої; 2) тютюнові вироби; 3) інші підакцизні това-
ри [35]. До всіх цих предметів злочинів в ч.3 ст.204 КК України відносяться 
положення закону «…що становлять загрозу для життя і здоров’я людей…, що 
призвели до отруєння людей чи інших тяжких наслідків…» [35]. Вони визна-
чається як кримінальним законом (ст. 204 КК України), так і іншими норма-
тивно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері відносин, які охо-
роняються ст.204 КК України.

У контексті зазначеного слід акцентувати увагу на тому, що підакцизни-
ми товарами визначаються товари, у ціну яких включається акцизний податок 
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(до 1 січня 2011 р. — акцизний збір) [36, с.269]. У подальшому потрібно сприй-
мати те, що: «до 1 січня 2011 р. суспільні відносини у сфері діяльності з під-
акцизними товарами регулювались окремими законами України та іншими 
нормативно-правовими актами, зокрема, законами України «Про акцизний 
збір» від 18 грудня 1991 р. [37], «Про акцизний збір на алкогольні напої та 
тютюнові  вироби від 15 вересня 1995 р. [38], «Про ставки акцизного збору на 
спирт етиловий та алкогольні напої» від 7 травня 1996 р. [39], «Про ставки 
акцизного збору на тютюнові вироби» від  6 лютого 1996 р. (в редакції Закону 
України від 31 березня 2009 р. № 1201-VІ) [40], «Про ставки акцизного збору 
на деякі транспортні засоби та кузови до них від 24 травня 1996 р. [41], « Про 
ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 
11 липня 1996 р. [42], постановою ВРУ «Про ставки акцизного збору на окремі 
товари»  від 21 лютого 1992 р., Декретом КМУ від 26 грудня 1992 р. «Про 
акцизний збір» [44], «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України з питань оподаткування товарів, що ввозяться 
(пересилаються) на митну територію України від 17 грудня 1996 р. [45]. Крім 
того, втратили чинність Закони України: «Про внесення змін до Закону 
України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні 
засоби та шини до них», Закон України від 12 червня 1997 р. № 340/97 ВР [46]; 
«Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного 
мита на спирт етиловий та алкогольні напої» від 12 червня 1997 р. № 339/97-ВР 
[47]. Згідно з ними до підакцизних товарів належали і визнавались предметом 
розслідуваного злочину: алкогольні напої, тютюнові вироби, спирт етиловий, 
деякі транспортні засоби та кузови до них, пиво солодове, дистиляти, спеціаль-
ні та моторні бензини, гас.

З 1 січня 2011 р. ці нормативно-правові акти втратили чинність, а зазна-
чені відносини регулюються Податковим кодексом України [36, с.269]. 
Відповідно до ст.14 ПдК акцизний податок — це непрямий податок на спожи-
вання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підак-
цизні, що включаються до ціни таких товарів (продукції) [48].

Таким чином, перелік підакцизних товарів визначається Податковим 
кодексом України, зокрема, ст.215 ПдК, яку потрібно застосувати з урахуван-
ням підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» цього Кодексу [48].

 Нам уявляється, що в цьому дослідженні важливо встановити перш за 
все родові ознаки, властиві всім цим предметам злочину, що аналізуються. 
Такий підхід надасть можливості глибше й повніше встановити видові ознаки, 
притаманні кожному з указаних предметів.

Слід звернути увагу на те, що поняттям, яке об’єднує злочини, передба-
чені чч. 1-3 ст.204 КК України та предмет цих злочинів, є «підакцизні товари». 
Це положення спрямовує нашу увагу на з’ясування цього поняття. Так, під-
пункт 14.1.145 ст.14 Податкового кодексу України під підакцизними товарами 
(продукцією) визнає товари за кодами згідно з УКГ ЗЕД, на які цим кодексом 
встановлено ставки акцизного податку [48]. Подібне визначення пропонуєть-
ся В.Я. Тацієм, В.М. Киричком, І.О. Перепелицею, а саме: «підакцизними това-
рами визнаються товари, у ціну яких включається акцизний податок (до 
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1 січня — акцизний збір) [36, с.269]. У цьому сенсі необхідно акцентувати 
увагу на тому, що за час існування акцизного збору ним оподатковувалися такі 
товари, як спирт питний, горілка, лікеро-горілчані вироби, вина виноградні, 
коньяк, шампанське, пиво, шоколад, ікра осетрових і лососевих видів риб, 
делікатесна продукція із цінних видів риб та морепродуктів, тютюнові вироби, 
автомобілі та шини для них, хутрові вироби, високоякісні вироби з фарфору, 
високоякісні вироби з кришталю, килими і килимові вироби машинного 
виробництва, одяг з натуральної шкіри, цукор тощо [49, с.22]. Перелік цих 
товарів, як свідчить вивчення нормативно-правових актів, неодноразово змі-
нювався в сторону збільшення або зменшення, але мотивація законодавця з 
цього приводу була зрозумілою. Слід погодитися з думкою, яка є в юридичних 
джерелах, що така мотивація ґрунтується на певних економічних властивостях 
цих товарів: 1) це, як правило, товари, на які існує великий попит незалежно 
від економічної ситуації та купівельної спроможності основної маси спожива-
чів; 2) це, здебільшого, споживні товари, тобто такі, які внаслідок одноразового 
їх використання знищуються або припиняють існування у первісному вигляді, 
через що потреба в них є постійною та стабільною; 3) це, як правило, товари, 
рівень собівартості яких (окрім декількох винятків) дозволяє встановлювати 
відносно невеликі ціни на них, внаслідок чого включення до ціни акцизного 
збору (нині акцизного податку) не тягне негативних економічних наслідків у 
вигляді зменшення попиту та обсягів реалізації [49, с.22].

Отже, вирішуючи цю проблему, знайшли більш широке за обсягом 
поняття (термін), яке охоплювало б усі указані у ст.204 КК України предмети 
злочину. Такі терміни, які б охоплювали кожен із предметів досліджуваного 
злочину, виходячи із ст.204 КК України, диспозиції якої мають бланкетний 
характер, а це дає можливості виокремити їх, виходячи із загального і конкрет-
ного змісту цієї статті. Слід погодитися з думкою, що значення загального 
змісту ст. 204 КК України полягає в тому, що з ним пов’язане визначення зло-
чином діянь, які описані в диспозиціях цієї статті (він викладений в словесно-
документній формі та у певному вигляді – бланкетності – включає положення 
Податкового кодексу України) [49, с.23]. Положення загального змісту дають 
нам можливість визнавати злочином діяння, які описані у диспозиціях ст.204 
КК, які свідчать про захист умов, в яких має відбуватися належне виготовлен-
ня та обіг підакцизних товарів, правове регулювання якого здійснюється на 
підставі чинного законодавства (Податкового кодексу України), і що для вста-
новлення ознак цього злочину потрібно звернутися саме до них. Натомість 
конкретний зміст диспозицій ст.204 КК встановлюється при з’ясуванні пред-
мета злочину до Податкового кодексу України. Слід погодитися з тверджен-
ням, що зміни до Податкового кодексу України з цього питання, не тягнуть 
зміни у загальному змісті кримінально-правових норм (ст.204 КК).

Отже, визначальним (родовим) поняттям при встановленні предмета 
злочинів, передбаченого чч.1, 2, 3, ст. 204 КК України, є поняття «підакцизні 
товари». Тому, безпосередня вказівка у ст.204 КК на алкогольні напої, тютюно-
ві вироби або інші підакцизні товари не дає, на наш погляд, визначати ці виро-
би окремим, особливим родом або видом предмету, а може означати про най-
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більш поширені предмети, які обкладаються акцизним податком, а інше, що 
цей перелік може змінюватися. Це свідчить, що зміст ст.204 КК (як загальний, 
так і конкретизований).

Аналіз чинного законодавства свідчить, що перелік підакцизних товарів 
не є усталеним правовим приписом. Про це свідчить те, що з моменту запро-
вадження акцизного збору (1991 р.) і до запровадження акцизного податку 
(2011 р.) накопичилась значна кількість законів. На сьогоднішній день для 
вирішення питання, чи є певна річ підакцизним товаром, слід керуватися при-
писами Податкового Кодексу України.

До підакцизних товарів належать: 1) етиловий спирт; 2) інші спиртові 
дистиляти; 3) алкогольні напої; 4) пиво; 5) тютюнові вироби; 6) тютюн; 7) про-
мислові замінники тютюну; 8) нафтопродукти; 9) скраплений газ; 10) речови-
ни, що використовуються як компоненти моторних палив; 11) паливо моторне 
альтернативне; 12) автомобілі легкові, кузови до них; 13) причепи та напівпри-
чепи, мотоцикли; 14) транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і 
більше; 15) транспортні засоби для перевезення вантажів; 16) електрична 
енергія [48].

Проте, повного уявлення про склад поняття «підакцизні товари» цей 
перелік не створює. З приводу окремих видів підакцизних товарів серед фахів-
ців відбуваються дискусії, які мають під собою певне підґрунтя (обставини). 
На наше переконання, всі дискусійні питання можливо з’ясувати і вирішити 
шляхом ґрунтовного аналізу всіх складових, що входять до поняття «підакциз-
ні товари». З цією метою зупинимося на характеристиці кожного з наведених 
видів підакцизних товарів.

Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти. До підакцизних товарів 
належать: 1) спирт етиловий неденатурований, з концентрацією спирту 
80 об. % або більше; 2) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти; 3) спиртні 
напої, одержані шляхом перегонки; 4) денатуровані, будь-якої концентрації; 
5) спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; 
6) спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та 
інші напої, що містять спирт; 7) тільки продукти з вмістом спирту етилового 
8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше [48]. Конкретний розмір ставок 
акцизного податку встановлюється в залежності від концентрації алкоголю та 
(або) призначення спирту, але в будь-якому випадку це спирти, які належать 
до товарних груп (опис товару згідно з УКТ ЗЕД під кодами 2207, 2208, 
2103903000, 210690) [48].

Алкогольні напої – це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння 
цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом 
спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць, які зазначені у товар-
них позиціях 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спир-
ту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних 
позиціях 2103903000, 210690 згідно з УКТ ЗЕД [48].

До алкогольних напоїв належить: 1) вина виноградні натуральні (у 
товарних позиціях (код товару згідно з УКТ ЗЕД 2204)); 2) вина натуральні з 
додаванням спирту та міцні (креплені) – (код товару згідно з УКТ ЗЕД 2204); 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО118

3) вина ігристі та вина газовані (код товару згідно з УКТ ЗЕД 2204 10, 
2204210600, 2204210700, 2204210800, 2204210900, 2204291000); 4) вермути та 
інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматизуваль-
них екстрактів (код товару згідно з УКТ ЗЕД 2205); 5) інші зброджені напої 
(наприклад, сидр, пері) (код товару згідно з УКТ ЗЕД 2206.00); 6) спиртові 
дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, 
що містять спирт (код товару згідно з УКТ ЗЕД 2208) [48].

В існуючих публікаціях існують різночитання стосовно розуміння алко-
гольних напоїв. Так, М.Й. Коржанський вважає, що алкогольними напоями 
називаються рідини з різною місткістю етилового винного спирту, які виготов-
ляються різними способами: перегонкою, змішуванням, фальшуванням, насто-
юванням тощо [50, с.86]. Крім того, професор М.Й. Коржанський пропонував 
вважати за міру і межу місткість у алкогольному напої більше 12,5% етилового 
спирту, лише за наявності якої алкогольний напій необхідно вважати предме-
том зазначених злочинів [50, с.87]. В.О. Навроцький наполягає на тому, що 
ст.204 КК України має певну наступність, яка полягає у розширенні предмета 
злочину з одночасним виключенням з нього апаратів для виготовлення само-
гону та інших напоїв домашнього вироблення, а також у становленні відпові-
дальності за кваліфіковані та особливо кваліфіковані види цього злочину 
(ст.204 КК України) [51, с.20]. Л.Б. Ільковець також відносить до алкогольних 
напоїв як предмета злочинів, передбаченого ст. 204 КК України і продукти 
кустарного (в домашніх умовах) вироблення [52, с.279]. П.П. Андрушко зазна-
чає, що не повинні визнаватись алкогольними напоями у розумінні предмета 
злочину, передбаченого ст. 204 КК України брага (бражка), самогон та його 
різновиди (чача, арака, тутова горілка та т. ін), а також інші міцні спиртні напої 
домашнього вироблення, але враховуючи однаковість технологій (способу 
виготовлення), в яких вміст спирту етилового перевищує 40 об’ємних оди-
ниць, формально мають визнаватися спиртом етиловим і визнаватися пред-
метом цього злочину [53, с.487]. О.О. Дудоров наполягає на тому, що самогон 
та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення (чача, арака тощо) не 
повинні визнаватися предметом злочину, передбаченого ст. 204 КК України і є 
не алкогольними напоями, а спиртними (спиртомісткими) напоями [54, с.29]. 
П. Коляда засудив твердження науковців, що самогон та подібні йому напої є 
підакцизними товарами через те, що вони – алкогольні напої, звертаючи увагу 
на відмінність технології виготовлення самогону та алкогольних напоїв [55, 
с.27].

Слід погодитися з думкою М.М. Мінаєва та інших авторів, що самогон 
та інші міцні спиртні напитки виготовлені не віднесені до переліку підакциз-
них товарів, а тому не можуть бути віднесені до предмета злочину, передбаче-
ного ст. 204 КК України [49, с.28-29]. У цьому сенсі слід керуватися абз. «в» 
п. 1 розділу ІІ Заключних та Перехідних положень КК 2001 р., де прямо зазна-
чається, що діяння передбачене ст. 149 КК 1960 р., у новому КК декриміналі-
зоване, оскільки за цією статтею засуджених осіб звільнили від кримінальної 
відповідальності [35]. Ми приєднуємося до позиції, що є в юридичній літера-
турі, але з певними істотними уточненнями, які відповідають чинному зако-
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нодавству, що алкогольний напій може бути предметом злочину, передбачено-
го ст. 204 КК України, якщо він містить (відповідає) таким властивостям: 1) є 
продуктом, що одержаний шляхом спиртового бродіння цукровмісних мате-
ріалів або виготовлений на основі харчових спиртів; 2) має вміст спирту ети-
лового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць; 3) визнаний Податковим 
Кодексом України підакцизним товаром, до ціни якого включено підакциз-
ний податок; 4) зазначений у товарних позиціях 2204, 2205, 2206, 2208 згідно 
з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних оди-
ниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103903000, 210690 згідно 
з УКТ ЗЕД [49, с.30; 48].

Тютюнові вироби, тютюн, тютюнові промислові замінники тютюну. 
Відповідно до п.п. 14.1.252 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України тютюнові 
вироби – це сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а 
також люльковий, нюхальний смоктальний, жувальний тютюн, махорка та 
інші вироби з тютюну [48]. Натомість тютюнові промислові замінники тютю-
ну – це його замінники для куріння, нюхання, смоктання чи жування [48]. 
Згідно з підпунктом 215.3.2 п.215.3 ст.215 у редакції Законів №5503-ІV від 
20.11.2012, № 1166-VІІ від 27.03.2014, №1621-VІІ від 31.07.2014; із змінами, 
внесеними згідно із Законом №71-VІІ від 28.12.2014р. відповідно до кодів 
товару продукції згідно з УКТ ЗКД: 2401 Тютюнова сировина. Тютюнові від-
ходи; 2402100000 сигарети, включаючи з відрізаними кінцями, та сигарили 
(тонкі сигари), з вмістом тютюну; 2402209010 сигарети без фільтра, цигарки; 
2402209020 сигарети з фільтром; 2403 тютюн та замінники тютюну, інші, про-
мислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютю-
нові екстракти та есенції та згідно з п.п. 215.3.3 пункту 215.3 ст. 215, відповідно 
до кодів товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД: 2402209010 сигарети без філь-
тра, цигарки; 2402209020 сигарети з фільтром [48], відносяться до підакцизних 
товарів і можуть бути предметом злочину, передбаченого ст. 204 КК України.

Отже, у відповідності з абз. третім пункту 215.1 ст.215 Податкового 
Кодексу України до підакцизних товарів належать: тютюнові вироби, тютюн, 
промислові замінники тютюну [48].

Пиво із солоду (солодове) згідно з п.п. 215.3.1 п.215.3 ст.215 Податкового 
Кодексу України, відповідно до коду товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 
220300 також належить до підакцизних товарів і є предметом злочину, перед-
баченого ст. 204 КК України.

Нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як 
компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне. У цьому сенсі 
слід зазначити, що згідно п.п.14.1.35 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу України 
до вуглеводної сировини належить: нафта, природний газ (у тому числі нафто-
вий (покутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ 
центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід), газовий конден-
сат, що є товарною продукцією [48].

Відповідно до п.п.215.3.4 до кодів товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 
до нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як ком-
поненти моторних палив, палива моторного альтернативного згідно кодів 
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товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД до підакцизних товарів належать: легкі 
дистиляти: 2710121110, 2710121120, 2710121190 – для специфічних процесів 
переробки; 2710121510, 2710121520, 2710121590 – для хімічних перетворень у 
процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях. Бензини спеціальні: 
2710122100 – для уайт-спіриту; 2710122500 – інші спеціальні бензини. 
Бензини моторні: 2710123100 – бензин авіаційний. Бензини моторні з вмістом 
свинцю 0,013 г/л або менше: 2710124111 – 2710124909 – із вмістом не менше 
як 5 мас.% біотанолу або менше як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх 
суміші; 2710124114 – 2710124999 – інші бензини. Інші нафтопродукти – 
2710209000, 2710125110 – 2710127000 – паливо для реактивних двигунів, інші 
легкі дистиляти – 2710129000. Середні дистиляти: – 2710191110 – 
2710191190 – для специфічних процесів переробки; 2710191510 – 2710191590 – 
для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарній категорії 
27101911. Гас: 2710192100 – паливо для реактивних двигунів; 271010192500 – 
інший гас; 2710192900 – інші середні дистиляти. Важкі дистиляти (газойні) – 
2710193101; 2710193120 – 2710201900 – важкі дистиляти (газойні); 27101962 – 
27102039 – тільки паливо пічне побутове; 2710195100 – 27102039 – паливо 
рідке (мазут) для специфічних процесів переробки; 2710195100 – паливо рідке 
(мазут) для специфічних процесів переробки; 2711110000 – скрапельний газ 
природний; 2711121100 – 2711190000 – скрапельний газ (пропан або суміш 
пропану з бутаном) та інші гази; 27079000 – бензол сирий кам’яновугільний; 
2905110000 – метанол технічний (метиловий спирт); 3826001000 – 
3826009000 – біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 
70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на осно-
ві моноалкільних складних ефірів жирних кислот; 3824909710 – паливо мото-
рне альтернативне [48]. Ці товари (продукти) відносяться до підакцизних 
товарів і можуть визнаватися предметом злочину, передбаченого ст. 204 КК 
України.

Транспортні засоби. Закон України «Про автомобільний транспорт» від 
5 квітня 2001р. під автомобільним транспортом,  визначає галузь транспорту, 
яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у 
перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами 
[56]. Цей же закон констатує, що «…автомобільний транспортний засіб – 
колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, 
причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, ван-
тажів або виконання спеціальних робочих функцій» [56]. У відповідності до 
підпункту 215.3.5 п. 215.3 ст.215 Податкового Кодексу України до підакцизних 
товарів належать моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 
10 осіб і більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазна-
чених у товарній позиції 87029090 згідно з УКТ ЗЕД: 8702 – моторні тран-
спортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія: 
8702 10 – з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення 
(дизелем або напівдизелем): з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 
2500 куб. см; 8702 10 11 – нові: 8702 10 11 10 – з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна не більш як 5000 куб. см; 8702 10 11 30 – з робочим об’ємом циліндрів 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

121

двигуна понад 5000 куб. см; 8702 10 19 – що використовувалися: 8702 10 19 10  – 
з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см; 8702 10 19 90 – 
з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 куб. см; – з робочим об’ємом 
циліндрів двигуна не більш як 2500 куб. см: 8702 10 91 00 – нові 8702 10 99 00 – 
що використовувалися; 8702 90 – інші: – з двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням:  – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 
куб. см: 8702 90 11 00  – нові 8702 90 19 00 – що використовувалися – з робо-
чим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 куб. см: 8702 90 31 00 – нові 
8702 90 39 00 – що використовувалися [48].

У відповідності з пп. 215. 3.5. п.215.3 ст.215 Податкового кодексу 
України до підакцизних товарів належать автомобілі легкові та інші моторні 
транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім 
моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з 
УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні 
автомобілі, у тому числі автомобілі, які в установленому законодавством 
порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або 
перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переоб-
ладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ 
ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ 
ЗЕД: 8703 – автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені 
головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів 
товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони 
та гоночні автомобілі: 8703 10 – транспортні засоби, спеціально призначені для 
пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на 
майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби: 8703 10 11 00 – 
транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з 
двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або 
напівдизелем) або з двигуном внутрішньої згоряння з іскровим запалюванням; 
8703 10 18 00 – інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом: 8703 21 – з 
робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см: 8703 21 10 00  – 
нові 8703 21 90 – що використовувалися: 8703 21 90 10  – не більш як п’ять 
років: 8703 21 90 30 – понад п’ять років; 8703 22 – з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см: 8703 22 10 00 – нові 
8703 22 90 – що використовувалися: 8703 22 90 10 – не більш як п’ять років; 
8703 22 90 30 – понад п’ять років; 8703 23 – з робочим об’ємом циліндрів дви-
гуна понад 1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см: – нові: 8703 23 11– мото-
рні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей: 
8703 23 11 10 – з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш 
як 2200 куб. см; 8703 23 11 30 – з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. 
см, але не більш як 3000 куб. см. 8703 23 19 – інші: 8703 23 19 10 – з об’ємом 
циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см; 
8703 23 19 30 – з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш 
як 3000 куб. см; 8703 23 90 – що використовувалися: – з об’ємом циліндрів 
двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см: 8703 23 90 11 – не 
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більш як п’ять років; 8703 23 90 13 – понад п’ять років – з об’ємом циліндрів 
двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см: 8703 23 90 31 – не 
більш як п’ять років; 8703 23 90 33  – понад п’ять років; 8703 24 – з робочим 
об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см: 8703 24 10 00  – нові 8703 24 90 – 
що використовувалися: 8703 24 90 10 – не більш як п’ять років; 8703 24 90 30 – 
понад п’ять років – інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згорян-
ня із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): 8703 31 – з 
робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см: 8703 31 10 00 – 
нові 8703 31 90 – що використовувалися: 8703 31 90 10 – не більш як п’ять 
років; 8703 31 90 30 – понад п’ять років; 8703 32 – з робочим об’ємом циліндрів 
двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см: – нові: 8703 32 11 00 – 
моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей; 
8703 32 19 00 – інші 8703 32 90 – що використовувалися: 8703 32 90 10 – не 
більш як п’ять років; 8703 32 90 30 – понад п’ять років; 8703 33 – з робочим 
об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см: – нові: 8703 33 11 00 – моторні 
транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей; 
8703 33 19 00 – інші 8703 33 90 – що використовувалися: 8703 33 90 10 – не 
більш як п’ять років; 8703 33 90 30 – понад п’ять років; 8703 90 – інші: 
8703 90 10 00 – транспортні засоби, оснащені електричними двигунами; 
8703 90 90 00 – інші [48]. 

У відповідності з пп. 215.3.5. п.215.3 ст. 215 Податкового кодексу 
України до підакцизних товарів відносяться моторні транспортні засоби для 
перевезення вантажів згідно кодів товарів (продукції згідно з УКТ ЗЕД): 
8704 – моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: 8704 10 – авто-
мобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі: 8704 10 10 – з 
двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або 
напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюван-
ням: 8704 10 10 10 – вантажопідйомністю понад 75 т 0,016 євро за 1 куб. см 
об’єму циліндрів двигуна; 8704 10 10 90 – інші; 8704 10 90 – інші: 8704 10 
90 10 – автомобілі-самоскиди масою до 5 т; 8704 10 90 90 – інші з двигуном 
внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівди-
зелем): 8704 21 – з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: – з 
робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см: 8704 21 31 00  – нові 
8704 21 39 00 – що використовувалися – з робочим об’ємом циліндрів двигуна 
не більш як 2500 куб. см: 8704 21 91 00 – нові 8704 21 99 00 – що використову-
валися 8704 22 – з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш 
як 20 т: 8704 22 91 00 – нові 8704 22 99 00 – що використовувалися 8704 23 – з 
повною масою транспортного засобу понад 20 т: 8704 23 91 00 – нові 8704 23 
99 00 – що використовувалися – інші з двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням: 8704 31 – з повною масою транспортного засобу не 
більш як 5 т: – з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см.; 8704 
31 31 00 – нові 8704 31 39 00 – що використовувалися – з робочим об’ємом 
циліндрів двигуна не більш як 2800 куб. см: 8704 31 91 00 – нові 8704 31 99 00 – 
що використовувалися 8704 32 – з повною масою транспортного засобу понад 
5 т: 8704 32 91 00 – нові 8704 32 99 00 – що використовувалися [48]. 
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Ставки податку для транспортних засобів, що відповідають коду 8704 
згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються для автомобілів, що використовувалися з 5 
до 8 років з коефіцієнтом 40 для автомобілів, що використовувалися понад 8 
років з коефіцієнтом – 50 [48].

У відповідності з пп. 215.3.6. п.215.3 ст. 215 Податкового кодексу 
України кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно УКТ 
ЗЕД 8703 відносяться до підакцизних товарів: 8707 – кузови (включаючи кабі-
ни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 – 8705: 
8707 10 – кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: 
8707 10 10  – для промислового складення: 8707 10 10 10 – укомплектовані; 
8707 10 10 20 – не укомплектовані; 8707 10 90 – інші: 8707 10 90 10 – що вико-
ристовувалися п’ять років або менше; 8707 10 90 20 – що використовувалися 
понад п’ять років 8707 10 90 90 – інші [48].

У відповідності  з пп. 215.3.7. п.215.3 ст.215 Податкового кодексу 
України мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мото-
ром, з колясками або без них відносяться до підакцизних товарів згідно кодів 
товару (продукції) відповідно з УКТ ЗЕД: 8711 10 00 00 – мотоцикли (вклю-
чаючи мопеди) та велосипеди з двигуном внутрішнього згоряння з кривошип-
но-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 
50 куб. см; 8711 20 – мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з двигу-
ном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим 
об’ємом циліндрів двигуна понад 50 куб. см, але не більш як 250 куб. см; 8711 
30 – мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, 
з колясками або без них; коляски: з двигуном внутрішнього згоряння з криво-
шипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 
250 куб. см, але не більш як 500 куб. см; 8711 40 00 00 – мотоцикли (включаю-
чи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з 
поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і 
робочим об’ємом циліндрів понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см; 8711 
50 00 00 – мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мото-
ром, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошип-
но-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 куб. см; 8711 
90 00 00 – мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мото-
ром, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалюван-
ня з кривошипно-шатунним механізмом; коляски [48].

У відповідності з пп.215.3.8. п.215.3 ст.215 Податкового Кодексу України 
причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кімнатах, типу при-
чіпних будинків згідно кодів товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД відносять-
ся до підакцизних товарів: 8716 10 99 00 – причепи та напівпричепи для тим-
часового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 
3500 кг, крім тих, що складаються [48].

У відповідності з пп.215.3.9. п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України 
електрична енергія відноситься згідно коду товару (продукції) згідно з УКТ 
ЗЕД до підакцизного товару – 2716000000 – електроенергія [48]. 
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Висновок. На підставі викладеного під предметом цього злочину розу-
міється незаконно виготовлені: 1) алкогольні напої; 2) тютюнові вироби; 
3) інші підакцизні товари, які відповідають певним економічним властивос-
тям, зазначеним у цій статті. 
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Гмирін А.А. Предмет злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або 
транспортування з метою збуту підакцизних товарів

У статті зроблений детальний аналіз предмета злочину, передбаченого ст.204 
КК України, на підставі чинного законодавства. З’ясовані певні дискусійні положення. 
Автор визначив повний перелік цих товарів та визначені їх загальні властивості 
(ознаки), які відповідають чинному законодавству.

Ключові слова: предмет злочину, підакцизні товари, алкогольні напої, інші під-
акцизні товари.      

Гмырин А.А. Предмет преступления незаконное изготовление, хранение, 
сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров

В статье сделан детальный анализ предмета преступления, предусмотренно-
го ст. 204 УК Украины, на основании действующего законодательства. Выяснены 
определенные дискуссионные положения. Автор определил полный перечень этих 
товаров и определены их общие свойства (признаки), которые соответствуют дей-
ствующему законодательству. 

Ключевые слова: предмет преступления, подакцизные товары, алкогольные 
напитки, другие подакцизные товары.

Hmyrin A.A. Subject of crime of illegal manufacture, possession, sale or 
transportation with intent to sell excisable goods

In the article made a detailed analysis of the subject of crime under Art. 204 of 
Criminal Code of Ukraine on the basis of existing legislation. Clarified certain controversial 
provisions.  The author has defined a complete list of these products and by their common 
properties (attributes) that correspond to the current legislation. 

Keywords: object crime excise goods, alcoholic beverages and other excisable goods.
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КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ ВТРУЧАННЯ 
В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА 
ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ

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

Постановка проблеми. Кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого ч.2 
ст.397 КК України, не отримали належного розкриття в юридичній літературі 
на сьогодення. Ці ознаки мають важливе значення для теорії кримінального 
права, а також у правозастосовній діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Кваліфікуючим ознакам 
злочину, передбаченого ч.2 ст.397 КК України, на фрагментарному рівні при-
свячували свої роботи такі вчені, як В.І. Борисов, В.І. Тютюгін, М.І. Попов, 
М.І. Хавронюк, В.В. Сміх, Ю.В. Гродецький, В.А. Козак, Р.С. Орловський, 
О.Є. Радутний, Є.В. Шевченко та ін. Проте, до цього часу ці питання не зна-
йшли свого належного вирішення. Крім того, ця проблема розглядалася на 
застарілому законодавстві.

Мета статті полягає у з’ясуванні кваліфікуючих ознак злочину втручан-
ня в діяльність захисника чи представника особи.

Основні результати дослідження. Склади злочинів розрізняються за 
суспільною небезпекою діянь, що в них фіксуються [1, с.52]. У цьому контек-
сті, відповідно, виділяються склади: 1) основні; 2) додаткові [1, с.52]. У нашо-
му випадку основним є склад злочину, за допомогою ознак якого суспільно 
небезпечне діяння втручання в діяльність захисника чи представника особи — 
відображено в ч.1 ст.397 КК України. Натомість додатковим складом злочину 
є склад, передбачений ч.2 ст.397 КК України, за допомогою ознак якого дифе-
ренціюється караність цього суспільно небезпечного діяння.

Слід акцентувати увагу на тому, що додаткові склади злочинів, у свою 
чергу, неоднорідні (останнє обумовлено спрямованістю диференціації кара-
ності суспільно-небезпечних діянь) [1, с.53]. Сприймаючи позицію, яка є в 
юридичній літературі, що серед додаткових складів злочину виділяються 
наступні склади: а) кваліфікуючі; б) привілейовані [1, с.53], у нашому випадку 
кваліфікуючим складом є той, що характеризує суспільно небезпечне діяння 
втручання в діяльність захисника чи представника особи, що описані в ч.2 
ст.397 КК України. Отже, така кваліфікація складів злочинів за суспільною 
небезпечністю фіксованих у ч.2 ст.397 КК України (суспільно небезпечних 
діянь), відповідає законодавчому формульованню: «Ті самі дії, вчинені служ-
бовою особою з використанням свого службового становища» [2].

Важливо звернути увагу на те, що перелік обтяжуючих обставин міс-
титься в ст.67 КК України [2]. Вони виходять за межі складу злочину, перед-
баченого ст.397 КК України, і є підставою для суду в призначенні більш суво-
рого покарання в межах санкції статті цього Кримінального кодексу. Але буває 
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й так, що певна обтяжуюча обставина знаходить своє закріплення як кваліфі-
куюча 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 знайшло своє підтвер-
дження в абз.2 п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 
24.10.2003 р. (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Пленуму 
Верховного Суду України №8 від 10 грудня 2004 р. №8, від 12 грудня 2009 р., 
№11 від 06.11.2008 р.) [3, с.68].

Отже ч.2 ст.397 КК України передбачає відповідальність за кваліфікую-
чі (обтяжуючі) види діяння, зазначені в диспозиції статті. До них належать «ті 
самі дії, вчинені службовою особою з використанням свого службового стано-
вища» [2]. Що стосується «тих самих дій», то ми їх уже дослідили в статті 
«Об’єктивна сторона злочину втручання в діяльність захисника чи представ-
ника особи» в попередній публікації цього ж журналу. Наразі в цій роботі  
необхідно проаналізувати такі діяння, як: 1) вчинення службовою особою з 
використанням свого службового становища в будь-якій формі перешкод до 
здійснення правомірної діяльності захисника особи по наданню правової 
допомоги; 2) вчинення службовою особою з використанням свого службового 
становища в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності 
представника особи по наданню правової допомоги; 3) порушення встановле-
них законом гарантій діяльності захисника вчинені службовою особою з вико-
ристанням свого службового становища; 4) порушення встановлених законом 
гарантій діяльності представника, вчинені службовою особою з використан-
ням свого службового становища; 5) порушення встановлених законом гаран-
тій професійної таємниці захисника, вчинені службовою особою з використан-
ням службового становища; 6) порушення встановлених законом гарантій 
професійної таємниці представника особи, вчинені службовою особою з вико-
ристанням свого службового становища. 

Перш за все, з’ясуємо точки зору авторів публікації стосовно кваліфіку-
ючих ознак злочину, передбаченого ч.2 ст. 397 КК України. Так, В.І. Тютюгін 
стверджує, що «…за ч.2 ст.397 КК караються  ті самі діяння, вчинені службовою 
особою з використанням свого службового становища, тобто встановлена від-
повідальність за спеціальний вид службового зловживання (ст. 364 КК)». Такі 
дії охоплюються ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.397 КК і 
додаткової кваліфікації за ч.1 ст. 364 КК не потребують. Проте, якщо зазначені 
дії: а) спричинили тяжкі наслідки або б) вчинені працівником правоохоронно-
го органу, то вони утворюють сукупність злочинів і у першому випадку квалі-
фікуються за ч.2 ст.364 та ч.2 ст.397 КК, а у другому — за ч.3 ст.364 та ч.2 ст.397 
КК. Якщо такою службовою є особа, що провадить дізнання, досудове слід-
ство, прокурор або суддя, а втручання в діяльність захисника призводить до 
порушення права на захист підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, 
вчинене слід кваліфікувати ще й за ст.374 КК [4, с.910]. М.І. Мельник, 
М.І. Хавронюк зазначають, що «кваліфікуючою ознакою злочину (ч.2 ст.397) є 
вчинення його службовою особою з використанням свого службового стано-
вища. 1…Службовими особами у ст. ст. 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу 
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є, особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальними повноваженнями здій-
снюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також 
обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцево-
го самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах 
чи організаціях посади, пов’язані з використанням організаційно-розпорядчих 
чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за 
спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом 
державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом 
державного управління і спеціальним статусом, повноважним органом чи 
повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом… 
Для цілей ст.ст. 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу до державних та кому-
нальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді 
яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або 
становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право 
вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства. 2. 
Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав 
(особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або службовому 
органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які 
здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного 
органу або державного підприємства), а також іноземні третейські суди і 
особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іно-
земних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи між-
народних організацій (працівники міжнародної організації чи будь які інші 
особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних 
парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи 
міжнародних судів…»  [5, с.1143; 6, с.1052-1053]. Ю.В. Александров упевнений, 
що злочин, передбачений ч.2 ст.397 КК України вчиняє службова особа, що діє 
з використанням свого службового становища (керівник або інша службова 
особа установи, закладу, організації, працівник правоохоронних органів, пред-
ставник органу дізнання  чи досудового слідства, прокурор , суддя) [7, с.843]. 
У тому випадку,  якщо дії особи, що провадить дізнання, слідчого, прокурора 
або судді пов’язані з втручанням в діяльність захисника чи представника 
особи, одночасно порушують право на захист підозрюваного, обвинуваченого 
чи підсудного, вони мають кваліфікуватися за сукупністю злочинів за ст.
ст. 397 і 374 КК [7, с.843]. В.І. Борисов, В.І. Тютюгін,  Ю.В. Грохульский, 
В.А. Козак, Р.С. Орловський, О.Є. Радужний та Є.В. Шевченко наполягають на 
тому, що вчинення втручання в діяльність захисника чи представника особи 
такою особою, яка використовує своє службове становище, передбачає наяв-
ність спеціального суб’єкта злочину – службової особи [8, с.35, 42]. В.В. Сміх 
схиляється до того, що «вчинення злочину службовою особою з використан-
ням свого службового становища (ч.2 ст.397 КК) – ця кваліфікуюча ознака 
передбачає, що втручання в діяльність захисника чи представника особи вчи-
няється спеціальним суб’єктом злочину. Таким спеціальним суб’єктом у части-
ні другій ст.397 КК названо службову особу» [9, с.130]. 
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Аналіз існуючих точок зору дає можливість виокремити найважливіше 
з їх положень, які матимуть значення для з’ясування кваліфікуючої ознаки 
злочину, передбаченого ч.2 ст.397 КК України. До них належить: 1) це відпо-
відальність за спеціальний вид службового зловживання по відношенню до 
ст.364 КК, яка не потребує додаткової кваліфікації за ст.364 КК України; 
2) службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним 
повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого само-
врядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних під-
приємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з використанням 
організаційно-розпорядчих функцій чи адміністративно-господарських функ-
цій або використовують такі функції за спеціальним повноваженням, яким 
особа наділяється  повноважним органом державної влади, органом місцевого 
самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним 
статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, уста-
нови, організації, судом або законом. До державних та комунальних підпри-
ємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно 
держана чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величи-
ну, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального 
впливу на господарську діяльність такого підприємства. Службовими особами 
також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають 
посади в законодавчому, виконавчому або службовому органі іноземної держа-
ви, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції дер-
жави для іноземної держави, зокрема, для державного органу або державного 
підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішу-
вати цивільні комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, 
альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (праців-
ники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою 
організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, 
учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів; 
3) якщо зазначені дії а) спричинили тяжкі наслідки, або б) вчинені працівни-
ком правоохоронного органу або суддею, то вони утворюють сукупність зло-
чинів (у першому випадку кваліфікуються за ч.2 ст.364 та ч.2 ст.397 КК, а у 
другому – за ч.3 ст.364 та ч.2 ст.397 КК); 4) у тому випадку, якщо дії особи, що 
проводить досудове провадження, прокурор, суддя одночасно порушують 
право на захист підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, вони мають 
кваліфікуватися ще й за  ст.374 КК.

Ми дотримуємось позиції, яка є в юридичній літературі, що використан-
ня службовою особою службового становища (повноважень) передбачає вико-
ристання тих повноважень, якими службова особа наділена у зв’язку із зайнят-
тям нею певної посади чи здійснення певної службової діяльності (тут йдеться 
про соціально-правовий статус службової особи, під яким слід розуміти сукуп-
ність прав і обов’язків, що утворюють службову компетенцію винного, а також 
його соціальне значення, під яким розуміється службовий авторитет службо-
вої особи, престиж органу, організації чи установи, в якій вона здійснює свою 
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службову діяльність, наявність службових зв’язків і можливостей, що виника-
ють завдяки займаній посаді, можливість здійснення впливу на діяльність 
інших осіб тощо) [6, с.1046].

Враховуючи те, що втручання в діяльність захисника чи представника 
особи вчиняється шляхом дії, бездіяльності, а для першої форми цього злочи-
ну характеризується ще й часом вчинення злочину, потрібно прослідкувати 
послідовно кваліфікуючі ознаки, виходячи з усіх форм прояву цього злочину. 
Це нам буде легше зробити, оскільки в попередній статті «Об’єктивна сторона 
злочину, передбаченого ч.1 ст.397 КК України» ми з’ясували об’єктивні ознаки 
стосовно всіх форм прояву цього злочину.

Перш за все з’ясуємо, які саме вчинення перешкод до здійснення право-
мірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допо-
моги вчинені службовою особою з використанням свого службового становища 
відбуваються шляхом дії, а які — шляхом бездіяльності (у першій формі прояву 
цього злочину). Для цього ми у своєму дослідженні зупинимось на таких озна-
ках об’єктивної сторони злочину, як дії (у ч.2 ст.397 КК). Такими діями у цій 
формі прояву цього злочину, зокрема, є: 1) відмова органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових осіб підприємств, установ, орга-
нізацій, громадських об’єднань за запитами адвокатів (захисників) в отриманні 
копій документів, необхідних для надання правової допомоги; 2) відмова служ-
бовою особою з використанням свого службового становища адвокату (захис-
нику) чи представнику особи на офіційне їх звернення у наданні можливості 
ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними 
для адвокатської (захисника) або представника особи, діяльності, документами 
та матеріалами крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом; 3) в 
заборонені службовою особою з використанням свого службового становища 
адвокату (захиснику) або представнику особи складати заяви, скарги, клопо-
тання, інших правових документів та подавати їх в установленому законом 
порядку; 4) в забороні або відмові службовою особою з використанням свого 
службового становища захисникові або представникові особи доповідати кло-
потання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до 
закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і 
скарги; 5) у відмові або забороні службовою особою з використанням свого 
службового становища захиснику чи представнику особи бути присутніми під 
час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та дава-
ти пояснення щодо суті клопотань і скарг; 6) у відмові або забороні службовою 
особою з використанням свого службового становища можливості захисникові 
збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установ-
леному законом порядку, запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх 
копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою; 7) в забороні або 
відмові захисникові службовою особою з використанням свого службового 
становища застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матері-
алів справи, в яких адвокат здійснює захист, представництво або надає інші 
види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а 
також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом; 8) в забороні 
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уповноваженими службовими особами з використанням свого службового ста-
новища адвокату (захисникові) посвідчувати копії документів у справах, які 
він веде, крім випадків, якщо законодавством установлено інший обов’язковий 
спосіб посвідчення документів, а також відмові прийняти такі документи; 9) у 
забороні або відмові захисникові уповноваженими на те службовими особами з 
використанням свого службового становища на його запит або клопотання 
одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують 
спеціальних знань; 10 у забороні або відмові захисникові уповноваженими на те 
службовими особами з використанням свого службового становища користува-
тися іншими правами, передбаченими Законом України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність»,  тощо.

Перераховувати усі дії – вчинення перешкод службовою особою до здій-
снення  правомірної діяльності захисника чи представника особи немає необ-
хідності, оскільки їх практика може давати й нові, основне для теорії і практи-
ки важливо зрозуміти, коли вони можуть вчинятися шляхом дії.  

Такі дії, як здійснення перешкод до здійснення правомірної діяльності 
захисника чи представника особи можуть здійснюватися в усній чи письмовій 
формі під час безпосереднього контакту з захисником чи представником  
особи або через посередників чи за допомогою технічних засобів, шляхом 
впливу на самого захисника чи представника особи чи на його близьких  [8, 
с. 909].

Вчинення в будь-якій формі перешкод службовими особами з викорис-
танням свого службового становища до здійснення правомірної діяльності 
захисника чи представника особи по наданню правової допомоги може вчиня-
тися і шляхом бездіяльності. Це може проявлятися, зокрема, в наступному: 
1) в ненаданні відповіді службовою особою з використанням свого службового 
становища на запит захисника чи представника особи до органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, під-
приємств, установ, організацій, громадських об’єднань або стосовно відповід-
них документів або інформації, яка може мати значення  для надання право-
мірної правової допомоги; 2) у неповідомленні слідчим захисника чи представ-
ника особи про місце і час проведення слідчої дії з їх клієнтами; 3) у неповідо-
мленні захисника чи представника особи, уповноваженою на те службовою 
особою з використанням свого службового становища, про результати експер-
тизи, які мають значення для виконання ними своїх повноважень; 4) в не ство-
ренні захиснику чи представнику особи уповноваженою на те службовою 
особою з використанням свого службового становища для належного надання 
правової допомоги особі.

Зазначений перелік бездіяльності для службової особи вчинення в будь-
якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи пред-
ставника особи по наданню правової допомоги, яка використовує для цього 
своє службове становище, є примірним. Головне для правоохоронних органів і 
суду розуміти суть бездіяльності службової особи за ч.2 ст.397 КК України. 

Зовнішні риси (ознаки) злочинного діяння, вчинювані службовою осо-
бою з використанням свого службового становища у сфері порушення вста-
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новлених законом гарантій діяльності захисника чи представника особи, а 
також гарантій їх професійної таємниці, проявляються шляхом дії або безді-
яльності.

До таких незаконних дій слід віднести: 1) посягання службовою особою 
з використанням свого службового становища на встановлений законом поря-
док запрошення чи призначення захисника або допуск представника особи до 
участі у справі; 2) допит службовою особою з використанням свого службово-
го становища як свідка адвоката, його помічника, службових осіб і технічних 
працівників адвокатських об’єднань з питань, які становлять адвокатську 
таємницю (ч.1 ст.69 КПК); 3) допит слідчим або суддею представника потер-
пілого про обставини, що стали йому відомі при наданні правової допомоги 
(ч.2 ст.69 КПК); 4) внесення подання слідчим, прокурором, а також внесення 
окремої ухвали судом щодо правової позиції адвоката у справі тощо.

Порушення встановлених законом гарантій діяльності захисника чи 
представника особи, що вчиняються службовими особами з використанням 
свого службового становища, зокрема вчинених шляхом дій, може мати місце 
в наступному: 1) надання переваг уповноваженою на те службовою особою з 
використанням свого службового становища по відношенню адвоката (захис-
ника) чи представника особи іншим учасникам процесу; 2) втручання у при-
ватне спілкування адвоката (захисника) з клієнтом, вчинене службовою осо-
бою з використанням свого службового становища тощо.

Порушення встановлених законом гарантій діяльності захисника чи 
представника особи, вчинене службовою особою з використанням свого служ-
бового становища шляхом бездіяльності може мати місце в наступному: 
1) незабезпечення слідчим, суддею адвокату (захиснику) чи представнику 
особи можливості в наданні доказів та доведення їх переконливості; 2) неза-
безпеченні слідчим або суддею прав захисникові на участь у кримінальному 
провадженні тощо. 

Третя форма прояву цього злочину – порушення службовими особами 
встановлених законом гарантій професійної таємниці захисника чи представ-
ника особи може вчинятися як шляхом дії, так і бездіяльності. Прикладом 
вчинення цього злочину у цій формі шляхом дії може проявитися в наступно-
му: 1) домагання з боку службових осіб з використанням свого службового 
становища отримати дані, які адвокату (захиснику) чи представнику особи 
стали відомі у зв’язку з діяльністю з надання правової допомоги; 2) допити 
адвоката (захисника) чи представника особи  як свідка з питань, що станов-
лять адвокатську (професійну) таємницю тощо.

Прикладом порушення службовою особою з використанням свого 
службового становища встановлених законом гарантій професійної таємниці 
захисника чи представника особи шляхом бездіяльності можуть бути, зокрема, 
невжиття суддею або особою, що здійснює дисциплінарне провадження сто-
совно адвоката чи іншими службовими особами, які розглядають вимоги клі-
єнта до адвоката або яким стало відомо про пред’явлення таких вимог, заходів 
для унеможливлення доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та її 
розголошення.
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Висновок. На підставі викладеного можна дійти висновку: 1) що вчи-
нення службовою особою з використанням свого службового становища в 
будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи 
представника особи по наданню правомірної правової допомоги вчиняється як 
шляхом дії так і бездіяльності у певний проміжок часу; 2) порушення службо-
вою особою з використанням свого службового становища встановлених зако-
ном гарантій діяльності захисника чи представника особи вчиняється як шля-
хом дії, так і бездіяльності; 3) порушення службовою особою з використанням 
свого службового становища встановлених законом гарантій професійної 
таємниці захисника чи представника особи, вчиняється як шляхом дії, так і 
бездіяльності; 4) частина друга ст. 397 має мати таке формулювання «ті самі 
діяння, вчинені службовою особою з використанням свого службового стано-
вища».
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Мороз А.О. Кваліфікуючі ознаки злочину втручання в діяльність захисника 
чи представника особи

У статті досліджуються кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого ч.2 
ст. 397 КК України. Пропонується удосконалення формулювання ч.2 ст. 397 КК 
України.
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В статье исследуются квалифицирующие признаки преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.397 УК Украины. Предлагается усовершенствования формулировки 
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СПІВВІДНОШЕННЯ НАЗВИ ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 158-2 КК УКРАЇНИ 

І ЗАГАЛЬНИХ ФОРМ ЙОГО ПРОЯВУ 
В ДИСПОЗИЦІЇ Ч.1 ЦІЄЇ СТАТТІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ 
СТОРОНИ ЦЬОГО ДІЯННЯ

Ю.В. Орлов 
аспірант кафедри
кримінального права та процесу
ВНЗ «Національна академія управління» 

Постановка проблеми. З’ясування проблем конкуренції назви злочину 
незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму і 
його описання в диспозиції ч.1 ст.158-2 КК України має важливе значення для 
теорії кримінального права, зокрема, для розуміння ознак прояву цього зло-
чину зовні та практики застосування цієї статті особами, які використовують 
закон, а також для правотворчої діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами об’єктивної 
сторони злочину, передбаченого ст.158-2 КК України, займалися: С.Я. Лихова, 
П.П. Андрушко, Н.Ю. Туріщева, М.М. Лапунін, І.О. Зінченко, М.І. Мельник, 
Н.О. Гуторова, О.С. Сутула, В.М. Шевчук. Проте, до цього часу не підлягала 
з’ясуванню проблема співвідношення назви злочину, передбаченого ст.158-2 
КК України та загальних форм його прояву в диспозиції ч.1 цієї статті та їх 
значення для з’ясування ознак об’єктивної сторони цього діяння та вплив цієї 
проблеми на розуміння ознак об’єктивної сторони цього злочину.    

Мета статті полягає у з’ясуванні співвідношення назви злочину, перед-
баченого ст.158-2 КК України та загальних форм його прояву в диспозиції ч.1 
цієї статті та їх значення для з’ясування ознак об’єктивної сторони цього 
діяння.  

Основні результати дослідження. Нам здається, що таке різноманіття 
понять, що використовується авторами для позначення обов’язкових ознак 
об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.158-2 КК України, має такі під-
стави: 1) неоднозначне сприйняття означених у законі ознак як в теорії кримі-
нального права, так і в правозастосовній діяльності; 2) різне тлумачення 
понять «незаконне», «знищення», «поза встановленим строком зберігання», 
«після проведення виборів», «після проведення референдуму», «а так само», 
«пошкодження»; 3) відхід законодавця або неналежне формулювання ним у 
законі такої ознаки об’єктивної сторони цього злочину, як час його вчинення. 
Крім того, деякі автори положення, які стосуються місця і часу вчинення зло-
чину, змішують з обстановкою його вчинення.  

Отже, з’ясування підстав, що використовуються авторами для позначен-
ня обов’язкових ознак об’єктивної сторони цього злочину, усвідомлення вище-
названих питань і напрямків, а також точок зору на цю проблему допоможуть 
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нам вірно з’ясувати та визначити обов’язкові ознаки об’єктивної сторони зло-
чину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму. 

Перш за все розглянемо найбільш загальні положення цієї проблеми, а 
потім перейдемо до конкретних питань нашого дослідження, що допоможе нам 
з’ясувати змістовні, суттєві проблеми об’єктивної сторони злочину незаконне 
знищення виборчої документації або документів референдуму.

Такими загальними питаннями на наш погляд, є: 1) незаконне знищення 
виборчої документації у державних архівних установах та Центральній вибор-
чий комісії України; 2) незаконне знищення документів референдуму у дер-
жавних архівних установах та Центральній виборчий комісії України; 3) а так 
само пошкодження виборчої документації; 4) а так само пошкодження доку-
ментів референдуму; 5) поза встановленим строком зберігання; 6) після про-
ведення виборів або референдуму [1]. 

У цьому сенсі ми маємо з’ясувати, який обсяг містять положення закону 
«незаконне знищення виборчої документації», «незаконне знищення докумен-
тів референдуму» у перших двох формах його прояву. Крім того, підлягає 
з’ясуванню співвідношення перших двох форм прояву злочину і третьої і чет-
вертої форми прояву цього злочину, а також місця і часу вчинення цих злочи-
нів у чотирьох формах його прояву, та як зазначені нами у дослідженні ці 
загальні положення, сформульовані законодавцем, співвідносяться.     

З цією метою нам потрібно з’ясувати обсяг такої незаконної поведінки 
особи, як незаконне знищення виборчої документації поза встановленим стро-
ком зберігання у державних архівних установах та в Центральній виборчій 
комісії України після проведення виборів, щоб уяснити волю законодавця. 
Перш за все необхідно звернутися до тлумачення терміну «незаконне». 
Великий тлумачний словник сучасної української мови не містить термін 
«незаконне», а лише — «незаконно», що є присл. до незаконний [2, с.760]. 
Термін «незаконний», означає «… -а, -е. Який забороняється законом, порушує 
закон. // Який суперечить законові, йде врозріз із ним… [2, с.760]. «Русско-
украинский словар» термін «незаконний» тлумачить таким чином: «… — ым 
образом незаконно, незаконным способом (чином)» [3, с.107]. «Толковый сло-
варь живого великоруського языка Владимира Даля» термін «незаконный», 
тлумачить  як «…противозаконный, не согласный съ законами, правилами, 
постановлениями; // въ народъ: противный обычаямъ, преданьямъ, 
обрядамъ…»[4, с.518-519]. 

Аналіз етимологічного тлумачення терміну «незаконний», запропонова-
ного в словниках, можна звести до наступних положень, які можна взяти за 
основу: 1) що суперечить законові; 2) що забороняється законом; 3) що пору-
шує закон, йде врозріз з ним; 4) протизаконний, не узгоджений з законами, 
правилами, постановами. 

Для того, щоб визначитись з терміном «незаконний», ще доцільно було 
б звернутися до терміна «незаконні дії», який означає: «… дії, що порушують 
встановлений законом правопорядок. Такими є: а) дії, заборонені зак-вом; 
б) дії, вчинені не в тому порядку, який для них визначений зак-вом. Залежно 
від характеру Н. д. вони утворюють склад відповід. правопорушення: цив., 
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адм., кримінального тощо. У передбачених законодавством випадках під 
поняття «незаконні дії» підпадає і їх пасивна форма Т.З. незаконна бездіяль-
ність…» [5, с.129]. 

Отже, можна констатувати, що термін «незаконний» стосується як дії, 
так і бездіяльності і означає: 1) діяння, що заборонене законом або іншими 
нормативно-правовими актами; 2) діяння, що порушує закон, інші норматив-
но-правові акти, йде врозріз з ними; 3) діяння, що неузгоджене з законами, 
іншими нормативно-правовими актами.

Стосовно терміна «знищення», то він в довідкових джерелах використо-
вується як «… дія за знач. знищити і знищитися та знищувати…» [2, с.473]. Так, 
термін «знищувати», означає: « - ую, - уєш, недоп., знищити,  -щу, -щиш, док., 
перех. 1. Вбиваючи, нищачи і т. ін., припиняти існування кого-, чого-небудь, 
призводити до загибелі, смерті // Руйнувати, псувати що-небудь, ламаючи, 
рвучи і т.ін. // Скасовувати, ліквідовувати що-небудь…» [2, с.473]. Також тер-
мін «уничтожить» означає «… 1. Кого - что. Прекратить существование 
кого – чего - н., истребить…» [6, с.681]. «Украинско-русский словарь» термін 
«знищувати» трактує «… щую, — щуєм, знищити, — щу, — щиш, уничтожать, 
уничтожить; истреблять, истребить…» [3, с.278]. «Русско-украинский словарь 
под. ред. С.І. Головащук, Л.А. Коробчинской, Н.И. Пилинской: Т.3» термін 
«уничтожать» трактує «… 1. Знищувати, — щую, — щуєш и нищити, знищити 
и мног. познищувати и понищити; (истреблять — еще)…» [7, с.548]. Знищення — 
це приведення об’єкта (предмета) до повної непридатності із втратою можли-
вості його відновлення [8, с.633].

Аналіз етимологічного трактування терміну «знищувати» запропоно-
ваного в довідникових джерелах, дає можливість виокремити наступні поло-
ження, які можуть бути основою в цьому сенсі: 1) означає, що 
нищачи,припиняти, існування кого-, чого-небудь; 2) означає знищення — це 
приведення об’єкта (предмета) до певної непридатності і з втратою його мож-
ливості до відновлення.

Наше розуміння припису закону «незаконне знищення виборчої доку-
ментації або документів референдуму» знайшло підтримку в юридичній літе-
ратурі. Так, М.І. Мельник та О.О. Дудоров зазначають, що незаконне знищен-
ня виборчої документації або документів референдуму полягає в діяннях, 
внаслідок яких такі документи перестають фізично існувати, а також такі 
документи втрачають властивість бути носієм зафіксованої на них інформації 
та не підлягають відновленню, тобто приводяться у стан, який повністю і наза-
вжди виключає використання їх за призначенням [10, с.432].

Положення закону «…поза встановленим строком зберігання …» та 
«… після проведення виборів…» можна частково зрозуміти із етимології термі-
нів: «поза», «встановленим», «строком», «зберігання», «після», «проведення», 
«виборів». Украинско—русский словарь; Под. ред. Л.С. Паламарчук, 
Л.Г. Скрыпника. — К. «Наукова думка», 1976 г.» термін «поза» тлумачить 
«…предл. …минуя кого, что—н. мимо (кого, чего)…» [9, с.576]. Великий тлумач-
ний словник сучасної Української мови термін «поза» трактує «…прийм. … 
1. Указує на предмет, місце і т.ін.: … б) поза які, мимо яких спрямована дія; в) за 
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межі яких спрямована дія: … г) за межами яких хто-, що-небудь є, міститься, 
перебуває … 2. Указує на місце дії, яка відбувається… б) поза кого-, чого-небудь; 
в) за межами чого-небудь… . Указує на певний час перед чим-небудь» [2, 
с.1013-1014].

Зазначений термін указує на час поза яким що-небудь відбувається. 
Термін «встановлений» відсилає нас до терміну «установити», а той — до тер-
міну «установлювати», який означає «… утверджувати, узаконювати, 
що-небудь…» [2, с.1517].

Натомість термін «строк», означає «… -у, ч. 1. Установлений, визначений 
для кого, чого-небудь відрізок часу // Відрізок часу взагалі…» [2, с. 1405]. 
Щодо терміну «зберігання» то він означає « -я, с. Дія за значенням зберігати…» 
[2, с.440].                              

 Слід погодитися з думкою, що є в юридичній літературі, що слова (фра-
зеологічний зворот) «після проведення виборів або референдумів» вказують 
як на час вчинення зазначених у диспозиції статті досліджуваного злочину дій 
(знищення виборчої документації або документів референдуму), так і характе-
ризують предмет злочину у цій формі його вчинення, які протягом певного 
часу після проведення відповідних виборів або референдуму повинні зберіга-
тися або у державних архівних установах, або в Центральній виборчій комісії 
України [11, с.274].

Отже, можна констатувати, що аналіз виборчого законодавства свідчить 
про те, що Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення 
результатів виборів Президента України та виборів народних депутатів 
України передає виборчу документацію до відповідної центральної державної 
архівної установи. Так, згідно ст.115 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» Центральна виборча комісія після офіційного оприлюд-
нення результатів виборів депутатів передає виборчу та іншу документацію, 
що підлягає внесенню до Національного архівного фонду, у тому числі прото-
коли про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та про підсумки 
голосування в межах виборчих округів, до відповідної центральної державної 
архівної установи, а окружні виборчі комісії передають таку документацію до 
Державного архіву в Автономній Республіці Крим та відповідних місцевих 
державних архівних установ [12]. Натомість виборча документація, що не під-
лягає внесенню до Національного архівного фонду, передається окружними 
виборчими комісіями до місцевих архівних установ, створених органами 
влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади чи 
органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи» [12].

Виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, попередні та 
уточнені списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього 
Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, протоколи 
та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих архівних установах, 
визначених частиною другою ст.115 цього Закону, протягом п’яти років з дня 
офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів, після чого знищу-
ються в установленому порядку [12].
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Слід погодитися з думкою П.П. Андрушка, що зберігання виборчих 
документів після проведення виборів в окружних чи територіальних та діль-
ничних виборчих комісіях виборчими законами не передбачено, оскільки такі 
комісії свою діяльність після проведення виборів припиняють [11, с.275-276].

Ці положення в подальшому будуть розкриті за окремими ознаками 
об’єктивної сторони цього злочину, а на предмет дослідження в цій статті 
цього досить.

Під пошкодженням виборчої документації або документів референдуму 
слід розуміти їх приведення у стан, непридатний для їх подальшого викорис-
тання за їх цільовим призначенням внаслідок втрат частини зафіксованої на 
них інформації [13, с.187].

Існує думка, що предметом злочину у формі пошкодження документів 
можуть бути будь-які виборчі документи і документи референдуму [11, с.274-
275; 13, с.181]. Проте існують й інші судження, де вищезазначене твердження 
не знаходить такого підтвердження. Так, М.І. Мельник та О.О. Дудоров ствер-
джують, що предметом цього злочину є виборча документація та документи 
референдуму, які знаходяться на зберіганні у державних архівних установах та 
ЦВК після проведення виборів або референдуму [10, с.431]. Це знаходить своє 
підтвердження з використанням модальних часток, зокрема «само», росій-
ського «же» в ч.1 ст.158-2 КК України, що є службовою частиною мови, яка 
застосовується після прислівника «так» [14, с.147-148].

Це свідчить, що як знищення виборчої документації або документів 
референдуму, так і пошкодження виборчої документації або документів рефе-
рендуму стосується тоді, коли воно відбувається поза встановленим законом 
строком зберігання у державних архівних установах та в центральній виборчій 
комісії України після проведення виборів або референдуму. Крім того, слід 
погодитися з думкою П.П. Андрушка, що «… доповнення … окремою нормою, 
сформульованого у ст.158-2КК, з позиції законодавчою техніки не є достатньо 
обґрунтованим. При цьому і текст самої позиції законодавчої техніки сформу-
льований у диспозиції ч.1 ст.158-2КК вкрай невдало, що дає підстави для нео-
днозначного визначення майже всіх ознак передбаченого нею складу злочину 
і предмету зазначених у ній діянь, ознак об’єктивної сторони (самого діяння, 
часу та місця його вчинення, форми вини)…зокрема, яка форма і вид вини при 
пошкодженні зазначених документів — чи може визнаватись злочином необе-
режне їх пошкодження, ознак кваліфікованого його виду, зокрема, чи є таким 
член комісії з референдуму у разі знищення документів референдуму…» [8, 
с.285].

Висновки. На підставі зазначеного вище слідує наступне, що: 
1. Назва ст.158-2 КК «Незаконне знищення виборчої документації або 

документів референдуму» і загальні форми прояву цього злочину, описані в 
диспозиції статті такі, як: 1) незаконне знищення виборчої документації поза 
встановленим законом строком зберігання у держаних архівних установах та в 
Центральній виборчій комісії України після проведення виборів; 2) незаконне 
знищення документів референдуму поза встановленим законом строком збері-
гання у державних архівних установах та в центральній виборчій комісії після 
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проведення референдуму; 3) а так само незаконне пошкодження виборчої 
документації; 4) а так само незаконне пошкодження документів референдуму 
знаходяться в конкуренції з назвою злочину.  

2. Назва ст.158-2 КК має співвідноситися як загальне по відношенню до 
форм, передбачених у диспозиції ч.1 цієї статті.

3. Назва злочину, передбаченого ст.158-2 КК України має набути наступ-
ного формулювання «Незаконне знищення чи пошкодження виборчої доку-
ментації або документів референдуму».    
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Орлов Ю. В. Співвідношення назви злочину, передбаченого ст. 158-2 КК 
України і загальних форм його прояву в диспозиції ч.1 цієї статті та їх значення 
для з’ясування ознак об’єктивної сторони цього діяння

У статті з’ясовуються проблеми конкуренції назви злочину та загальних форм 
прояву цього діяння. Крім того, з’ясовується етимологічне значення понять, які вико-
ристовуються у диспозиції цієї статті. Пропонується вдосконалення назви закону 
(ст. 158—2 КК України). З’ясовується низка положень важливих для застосування 
закону на практиці при кваліфікації діяння за ознаками об’єктивної сторони.   

Ключові слова: знищення, пошкодження, виборча документація, документи 
референдуму.

Орлов Ю.В. Соотношение названия преступления, предусмотренного 
ст. 158-2 УК Украины и общих форм его проявления в диспозиции ч.1 этой статьи 
и их значение для выяснения признаков объективной стороны этого деяния

В статье рассматриваются проблемы конкуренции названия преступления и 
общих форм проявления этого деяния. Кроме того, выясняется этимологическое зна-
чение понятий, которые используются в диспозиции этой статьи. Предлагается 
усовершенствование названия закона (ст. 158-2 УК Украины). Выясняется ряд поло-
жений важных для применения закона на практике при квалификации деяния по при-
знакам объективной стороны.

Ключевые слова: уничтожение, повреждение, избирательная документация, 
документы референдума.

Orlov V. Correlation of title of crime under art. 158-2 of the Criminal Code of 
Ukraine and common forms of its manifestation in the disposition of Part 1 of this 
article and their importance to determine the signs of objective aspect of this act

The article investigates the problem of competition of title of the crime and general 
forms of the act. In addition, it appears etymological meaning of concepts used in the 
disposition of this article. Author proposed to improve the name of the law (art. 158-2 of the 
Criminal Code of Ukraine). It turns out a number of important provisions of the law in 
practice in classifying the act on the basis of objective side.

Keywords: destruction, damage, election records, documents referendum.
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ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 
ПРИХОВУВАННЯ АБО ПЕРЕКРУЧЕННЯ 
ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН 

АБО ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Т.Г. Савенкова
здобувач кафедри
кримінального права та процесу
ВНЗ «Національна академії управління»

Постановка проблеми. Питання, що стосуються об’єктивної злочину 
приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захво-
рюваність населення, є важливими та нагальними для кримінального права та 
кваліфікації цього злочину.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що проблемами 
об’єктивної сторони цього злочину, передбаченого ст.238 КК України, займа-
лися відомі вчені: С.Б.Гавриш, В.К. Матвійчук, В.О. Навроцький, В.К. Грищук, 
О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк та ін. Проте, до цього часу ці питання не зна-
йшли свого належного вирішення. 

Мета статті полягає в дослідженні об’єктивної сторони злочину прихо-
вування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюва-
ність населення. 

Основні результати дослідження. Потрібно зазначити, що є загально-
прийнятим положенням стосовно того, що об’єктивна сторона злочину являє 
собою сукупність встановлених законом про кримінальну відповідальність 
ознак, які характеризують зовнішній прояв злочинного посягання [1, с.133]. 
Зовнішні риси (ознаки) злочинного діяння знаходять своє відображення част-
ково в законі. З усіх структурних частин складу злочину найбільше інформа-
ції, необхідної для кваліфікації діяння як злочину, містить об’єктивна сторона. 
Чіткий опис ознак об’єктивної сторони досліджуваного злочину є важливою 
передумовою дотримання законності в правозастосовній діяльності правоохо-
ронних органів, оскільки притягнення особи до кримінальної відповідальності 
завжди пов’язане з встановленням у її поведінці конкретного суспільно небез-
печного діяння, про яке йдеться в законі (ст. 238 КК України).

Як показує вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури з криміналь-
ного права, проблемі об’єктивної сторони злочину як загальнотеоретичній і 
практичній проблемі присвячена значна кількість праць [2, с.81; 3, с.106-141; 4, 
с.5; 5, с.128-143; 6, с.189-211; 7, с.3-268; 8, с. 3-343; 9, с.313-343; 10, с.357-383; 11, 
с.1-343; 12, с.131-138; 13, с.69-83; 14, с.265-372; 15, с.12-563]. Це певною мірою 
полегшує нам завдання. Оскільки загальнотеоретичні питання, що стосуються 
зовнішньої сторони злочинного діяння є достатньо розробленими, ми одразу 
перейдемо до проблеми нашого дослідження. Вважаємо лише за необхідне 
уточнити складові стосовно загального вчинення стосовно об’єктивної сторо-
ни складу злочину, дотримуючись у цьому питанні поглядів В.К. Матвійчука. 
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До об’єктивної сторони складу злочину слід віднести такі ознаки, як діяння 
(дія та бездіяльність), обстановка вчинення злочину, спосіб вчинення злочину, 
місце, час, знаряддя, засоби вчинення злочину та джерело злочинного діяння 
[16, с.213-214].    

Ознаки об’єктивної сторони досліджуваного злочину відтворено в 
загальних рисах у Законі (ст.238 КК України). Як обов’язкові ознаки 
об’єктивної сторони цього злочину ( ч.1 ст.238 КК України) передбачені такі, 
як дії, так і бездіяльність, місце вчинення злочину, обстановка вчинення зло-
чину. Для ч.2 ст.238 КК України ознаки об’єктивної сторони цього злочину 
можуть бути наступні: дії/бездіяльність, наслідки (за ознаками, що «спричи-
нили смерть людей», «чи інші тяжкі наслідки»), та необхідний причинний 
зв’язок між діянням і наслідками, зазначеними в цьому законі). Проте, стосов-
но кваліфікуючих ознак, то вони будуть розглянуті в іншій статті. Встановлення 
обов’язкових ознак об’єктивної сторони досліджуваного злочину має важливе 
не тільки наукове, але й практичне значення.

Зовнішня сторона злочину, передбаченого ст.238 КК України,  як свід-
чить вивчення юридичної літератури, до цього часу не знайшла свого достат-
нього дослідження, вона надто складна, має багатоаспектний характер та 
істотні дискусійні в юридичному плані моменти, які так чи інакше впливають 
на практику застосування норм, передбачених цією статтею, і законотворчу 
діяльність та теорію кримінального права. 

Низка понять, які використають автори в своїх роботах для з’ясування 
обов’язкових ознак об’єктивної сторони злочину приховування або перекру-
чення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення, та роз-
біжності у поглядах на об’єктивну сторону цього злочину, викликані цілком 
зрозумілими чинниками: 1) це спроба при аналізі та науковому обґрунтуванні 
механічного перенесення заборон зі спеціального нормативного акту, що сто-
сується належного надання відомостей про екологічний стан або захворюва-
ність населення адресатам таких відомостей в закон про кримінальну відпові-
дальність, зокрема, це стосується нормативно-правої бази, яка визначає поря-
док збирання, обробки та подання визначених диспозицією ст. 238 КК України 
відомостей, наприклад, закони України: «Про доступ до публічної інформа-
ції»» від 13 січня 2011 р. [17]; «Про охорону навколишнього природного серед-
овища» від 25 червня 1991 р. [18]; «Про екологічну експертизу: Закон України 
від 09.02.1995 № 54/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – 
№ 8. – Ст. 54 [19]; «Про охорону надзвичайної екологічної ситуації від 
13 липня 2000 р. [20]; « Про Загальнодержавну програму формування націо-
нальної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 21 вересня 2000 р. 
[21] тощо; «) це уникнення аналізу об’єктивної сторони цього злочину, а нато-
мість тяжіння до тлумачення форм і видів цього діяння; 3) це відсутність в 
роботах, які стосуються цієї теми, роз’яснення термінології на належному 
рівні.            

Отже завдання нашого дослідження в межах, визначених цією статтею, 
полягає в тому, щоб як найповніше: а) врахувати позитивні моменти, що стосу-
ються розкриття ознак об’єктивної сторони злочину приховування або пере-
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кручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення, 
послідовно їх визначити і обґрунтувати; б) користуючись загальним поняттям 
об’єктивної сторони цього злочину, визначити повну сукупність обов’язкових 
ознак об’єктивної сторони, що характеризують зовнішні прояви досліджувано-
го діяння; в) здійснити кваліфікацію діянь, передбачених ст.238 КК України за 
ознаками об’єктивної сторони цього злочину. Покладаючись на встановлену 
нами послідовність висвітлення та опрацювання проблем, зупинимося на 
визначенні позитивних сторін. Вони стосуються таких основ: 1) потрібно при 
обгрунтуванні ознак об’єктивної сторони цього злочину відштовхуватися від 
приписів закону про кримінальну відповідальність (ст.238 КК України); 
2) необхідно безпосередньо аналізувати ознаки об’єктивної сторони цього зло-
чину, а не описувати форми  і види цього діяння; 3) з’ясувати термінологію, 
якою законодавець користується при описанні об’єктивної сторони діяння, 
яке нами досліджується.

Проведений нами поверхневий аналіз об’єктивної сторони окреслює 
межі подальшого дослідження, але, на нашу думку, є недостатнім для усвідом-
лення ознак об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.238 України. Тому 
ми дійшли висновку, що в подальшому стосовно досліджуваної проблеми слід 
додатково розглянути ще такі питання: погляди в джерелах з кримінального 
права на поняття об’єктивної сторони злочину приховування або перекручен-
ня відомостей про екологічний стан або захворюваність населення; терміноло-
гію, якою користуються автори наявних публікацій, як вони її пояснюють та 
як вона співвідноситься з чинним КК України, а також із сучасною судовою 
практикою.

В юридичній літературі існує значна кількість часом суперечливих 
поглядів на поняття об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.238 
України. Одні автори зазначають, що об’єктивна сторона цього злочину вира-
жається у вчиненні двох протиправних діянь: 1) приховування або умисне 
перекручення службовою особою відомостей про екологічний, у тому числі 
радіаційний, стан, який пов’язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, 
атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини, і такий, 
що негативно впливає на здоров’я людей, рослинний та тваринний світ; 
2) приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про 
стан захворюваності населення в районах із підвищеною екологічною небез-
пекою [22, с.405]; другі – наполягають, що об’єктивна сторона злочину харак-
теризується діянням, представленим у таких формах: приховування або умис-
не перекручення особою відомостей про екологічний, у тому числі радіацій-
ний, стан, пов’язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного 
повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини, і негативним впливом 
на здоров’я людей, рослинний та тваринний світ; приховування або умисне 
перекручення службовою особою відомостей про стан захворюваності насе-
лення в районах з підвищеною екологічною небезпекою [23, с.419]; треті – 
стверджують, що об’єктивна сторона цього злочину зв’язана з приховуванням 
або перекрученням відомостей, указаних в характеристиці предмета злочину 
[24, с.501]; четверті – вважають, що об’єктивна сторона цього злочину полягає 
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у приховуванні (бездіяльності) або перекрученні службовою особою відомос-
тей про екологічний стан або стан захворюваності населення у певних районах 
[25, с.728]; шості – зазначають, що об’єктивна сторона цього злочину полягає 
в приховуванні або умисному перекрученні службовою особою відомостей про 
екологічний, в тому числі радіаційний, стан у районах з підвищеною екологіч-
ною небезпекою, а також про стан захворюваності населення в таких районах 
[26, с.277-278].           

Аналіз існуючих точок зору на поняття об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ст. 238 України, свідчить, що їх автори, зокрема, С.Б. Гавриш 
(обмежує двома протиправними діяннями), автори «Науково-практичного 
коментаря» за ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. (зазначає діяння, пред-
ставленні двома формами), О.О. Дудоров акцентує увагу на тому, що прихову-
вання вчиняється шляхом бездіяльності; В.А. Клименко повторює з певною 
інтерпретацією першу і другу точки зору. Слід зазначити, що всі ці автори 
дають визначення зовнішнього прояву цього діяння загальними фразами, 
переписуючи диспозицію ч.1 ст.238 КК України , а не з використанням складо-
вих (ознак) об’єктивної сторони. Це стосується також і визначення об’єктивної 
сторони цього злочину формулювання М.М. Панька. Такий підхід авторів не 
додає позитиву для правозастосовних органів. Деяку спробу якось вирішити 
проблему визначення об’єктивної сторони діяння, передбаченого ст. 238 КК 
України зробив В.К. Матвійчук, назвавши, що цей злочин вчиняється шляхом 
дії або бездіяльності, зазначивши ще про наявність таких ознак, як місце вчи-
нення злочину, обстановки вчинення злочину, наслідків та необхідного при-
чинного зв’язку (для ч.2 ст.238 КК України), проте, не розкрив ці ознаки [27, 
с.185-190], а також Д.І. Крупко зазначає, що об’єктивна сторона цього злочину 
проявляється у формі бездіяльності(ненадання інформації), чи у формі актив-
них дій (наданні неправдивої інформації) [28, с.424]. Отже і ці автори віді-
йшли від правильного і повного формулювання поняття об’єктивної сторони 
злочину, передбаченого ст.238 КК України та детального з’ясування ознак 
зовнішнього прояву цього злочину.          

Проте, перед тим як проаналізувати ознаки об’єктивної сторони злочи-
ну, передбаченого ст.238 України, необхідно звернутися до розуміння терміно-
логії, якою позначаються в законі ці ознаки, яка приведе нас до її визначеності 
і буде сприяти розумінню суті об’єктивної сторони цього злочину. У цьому 
сенсі слід вказати на залежність якості правового матеріалу, куди ми відноси-
мо і застосування термінології законодавцем у ст.238 КК України, від чого 
залежить, у певній мірі, розуміння закону, а, отже, й належне його застосуван-
ня. Це знаходить своє підтвердження у висловлюванні «батька» кібернетики 
М.Вінера, який стверджував, що «теорія і практика права тягнуть за собою дві 
групи проблем: групу проблем, яка стосується загального призначення права, 
розуміння справедливості в праві, і групу проблем, що стосуються технічних 
прийомів, при допомозі яких ці поняття стануть ефективними» [29, с.29]. Ці 
положення впритул стосуються принципу визначеності та єдності терміноло-
гії у складі злочину приховування або перекручення відомостей про екологіч-
ний стан або захворюваність населення та можливості здійснення ефективної 
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кримінально-правової охорони відповідних суспільних відносин лише за 
допомогою визначених у законі термінів (які можуть сприяти розумінню 
ознак об’єктивної сторони цього злочину).

Термін «приховування» в джерелах з кримінального права знайшов 
наступні трактування: 1) це умисне неповідомлення або несвоєчасне повідо-
млення відомостей про екологічний стан і відомостей про захворюваність 
населення в районах із підвищеною екологічною небезпекою [22, с.238]; 
2) приховування може виражатися у бездіяльності відповідальної службової 
особи або несвоєчасному інформуванні нею про різку зміну (або значно пере-
вищення встановлених нормативів і звичайного для даної місцевості ступеня 
радіації) екологічного чи радіаційного стану, пов’язаного із забрудненням 
земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продо-
вольчої сировини і можливого реального негативного впливу на здоров’я 
людей, рослинний та тваринний світ, а також на стан захворюваності населен-
ня в районах з підвищеною екологічною небезпекою або в місцевості, оголо-
шеній зоною надзвичайної екологічної ситуації [23, с.419-420]; 3) приховуван-
ня означає неповідомлення відповідної інформації належним адресатам або її 
несвоєчасне надання (це бездіяльність особи, яка поводить себе пасивно і не 
виконує покладений на неї правовий обов’язок за власною ініціативою чи за 
запитом уповноважених суб’єктів надати відомості про екологічний стан або 
захворюваність населення) [25, с.728]; 4) під приховуванням відомостей слід 
розуміти неповідомлення інформації, яка є предметом цього злочину, або 
несвоєчасне подання її відповідним адресатам, у т.ч. органам, уповноваженим 
приймати рішення щодо отриманої інформації в мережу загальнодержавної 
екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
доступу до екологічної інформації та її складову – місцеву екологічну авто-
матизовану інформаційно-аналітичну систему (згідно зі ст.25-1 Закону 
України «Про охорону навколишнього природного середовища», екологічне 
інформаційне забезпечення здійснюється шляхом, зокрема, систематичного 
інформування населення через засоби масової інформації про стан навколиш-
нього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, роз-
міщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища і 
характер впливу екологічних факторів на стан здоров’я населення, негайного 
інформування про надзвичайні екологічні ситуації тощо) [26, с.278]; 5) при-
ховування відомостей має місце, коли винна особа взагалі не дає своєчасно 
відомостей про стан екологічної обстановки [30, с.529].                      

Аналіз визначень поняття «приховування службовою особою відомос-
тей про екологічний, в тому числі радіаційний стан», запропонованих у джере-
лах з кримінального права, свідчить, що вони не суперечать один одному, а 
лише слугують взаємодоповненню. Нам уявляється, що з цих визначень необ-
хідно вибрати позитивні положення, до яких слід віднести наступне: 1) це 
умисне неповідомлення або несвоєчасне повідомлення відомостей (автор 
С.Б. Гавриш); 2) це бездіяльність відповідальної службової особи (автори 
«Науково-практичного коментаря до Кримінального кодексу України» за ред. 
М.О. Потебенька і В.Г. Гончаренка); 3) інформації (ми вважаємо відомостей), 
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яка є предметом цього злочину, або несвоєчасне подання її відповідним адре-
сатам, у т.ч. органам, уповноваженим приймати рішення щодо отриманої 
інформації (автор В.А. Клименко); 4) належним адресатам (автор 
О.О. Дудо ров). Натомість, щоб остаточно сформулювати коротке (найбільш 
загальне) визначення поняття «приховування», необхідно звернутися до 
довідникових джерел. Так, згідно «Русско-украинского словаря» термін 
«сокрітие» означає «… приховання, утаєння, (неоконч. д. –еще) приховування, 
утаювання» [31, с.342]. Великий тлумачний словник сучасної української 
мови термін «приховування» розуміє таким чином: « -я, с. Дія за знач. прихо-
вувати» [32, с.1138]. Термін «приховувати» тлумачиться наступним чином 
«…-ую, -уєш, недок., приховати, -аю, -аєш, док., перех. 1. Класти що-небудь у 
невідоме для інших місце, притримуючи до якогось часу; ховати, заховувати… 
2. Тримати що-небудь у таємниці, не розголошувати чогось; таїти, затаюва-
ти. // Замовчувати що-небудь, не розповідати про щось з певною метою. // Не 
показувати, не виявляти кого-, чого-небудь з певною метою…// Маскувати, 
прикривати щось чим-небудь.// Робити непомітним, невидимим для інших…» 
[32, с. 1138].            

З тлумачення цих довідникових джерел для нашого визначення матиме 
відношення наступне: 1) тримати що-небудь у таємниці; 2) не розголошувати 
чогось; 3) замовчувати що-небудь , не розповідати про щось з певною метою; 
4) не виявляти чого-небудь з певною метою.

На підставі проведеного вище аналізу, можна запропонувати таку озна-
ку об’єктивної сторони злочину, як бездіяльність, яка виражена в ч.1 ст.238 КК 
України терміном «приховування». Під приховуванням (в сенсі с.238 КК 
України) слід розуміти бездіяльність уповноваженої службової особи, яка 
виражається в умисному неповідомленні або несвоєчасному повідомленні 
належним адресатам, у т.ч. органам, уповноваженим прийняти рішення щодо 
отриманих відомостей, які є предметом цього злочину.

Маючи таке визначення, яке характеризує приховування «як законодав-
чий термін бездіяльності», розкриємо таку ознаку об’єктивної сторони цього 
злочину, як бездіяльність.

Виходячи з диспозиції ч.1 ст.238 КК України, можна виділити такі види 
бездіяльності: 1) приховування службовою особою відомостей про екологіч-
ний стан, стан, який пов’язаний із забрудненням земель; 2) приховування 
службовою особою відомостей про екологічний стан, стан, який пов’язаний із 
забрудненням водних ресурсів; 3) приховування службовою особою відомос-
тей про екологічний стан, стан, який пов’язаний із забрудненням атмосферно-
го повітря; 4) приховування службовою особою відомостей про екологічний 
стан, стан, який пов’язаний із забрудненням харчових продуктів і продоволь-
чої сировини. Крім того, кожний з цих чотирьох пунктів слід доповнити сло-
вами «і такий, що негативно впливає на здоров’я людей, рослинний і тварин-
ний світ». Інтерпретація  цієї бездіяльності стосовно негативного впливу, в 
одних випадках може стосуватися здоров’я людей, в інших – впливати на 
рослинний світ, а ще в інших – негативно впливати на тваринний світ; 5) при-
ховування службовою особою відомостей про стан захворюваності населення 
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в районах з підвищеною екологічною небезпекою; 6) приховування службо-
вою особою відомостей про радіаційний стан, стан, який пов’язаний із забруд-
ненням земель; 7) приховування службовою особою відомостей про радіацій-
ний стан, стан, який пов’язаний із забрудненням водних ресурсів і такий, що 
негативно впливає на здоров’я людей, рослинний та тваринний світ; 8) при-
ховування службовою особою відомостей про радіаційний стан, стан, який 
пов’язаний із забрудненням атмосферного повітря і такий, що негативно впли-
ває на здоров’я людей, рослинний та тваринний світ; 9) приховування службо-
вою особою відомостей про радіаційний стан, стан, який пов’язаний із забруд-
ненням харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно 
впливає на здоров’я людей, рослинний і тваринний світ.

Крім зазначеного вище з’ясуємо ще такі загальні положення, які стосу-
ються об’єктивної сторони злочину взагалі і, зокрема, передбаченого ст. 238 
КК України, а саме дію та бездіяльність. Перш за все, бездіяльність – це пасив-
на протиправна, вольова поведінка особи. Зрозуміло, що вона як пасивна 
вольова протиправна поведінка, являє собою перш-за все відсутність тілору-
хів, але бездіяльність це далеко не будь яка відсутність тілорухів [33, с.69]. Цю 
позицію слід підтримати, виходячи з того, що: по-перше, оскільки мова йде про 
форму суспільно небезпечної поведінки, бездіяльність — це те, що проявляєть-
ся в утриманні від необхідних для недопущення шкоди тілорухів; по-друге, 
оскільки мова йде про ознаку об’єктивної сторони злочину, бездіяльність — 
відсутність тих тілорухів, які відбуваються в ситуації, коли особа повинна 
обов’язково вести себе активно (для іншого заборон не встановлено) [33, с.69].

Тепер у такій же послідовності розглянемо визначення поняття «пере-
кручення службовою особою відомостей про екологічний, у тому числі радіа-
ційний стан, а також про стан захворюваності населення в районах з підвище-
ною екологічною небезпекою. З цього приводу звернемося до джерел з кримі-
нального права. Так, С.Б. Гавриш під перекрученням відомостей, указаних в 
ст.238 КК України, розуміє повідомлення в офіційних документах явно 
неправдивих відомостей про наявність небезпечної екологічної ситуації, а 
також захворюваність населення у певній місцевості або повідомлення цих 
відомостей, але в такій формі, що потворює зміст і дійсність стосовно як еко-
логічного стану, так і захворюваності населення (наприклад, заниження показ-
ників забрудненості навколишнього природного середовища, запис у відповід-
них документах меншої кількості хворих тощо) [22, с.405]. В.І. Антипов ствер-
джує, що перекручення відомостей – подання таких відомостей про екологіч-
ний стан або стан захворюваності населення, що не відповідають дійсності 
(заниження показників забрудненості навколишнього середовища, запис у 
відповідних документах меншої кількості хворих тощо) [30, с.529]. В.А. Кли-
менко наполягає на тому, що перекручення відомостей – це повідомлення 
(подання) завідомо неправдивих відомостей про екологічний стан або стан 
захворюваності населення, тобто таких відомостей, які не спонукають відпо-
відні органи до прийняття рішень взагалі або прийняття недостатніх або 
невчасних рішень, спрямованих на вжиття заходів щодо ліквідації наслідків 
екологічного забруднення (як правило це заниження показників забрудненос-
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ті навколишнього природного середовища, запис у відповідних документах 
меншої кількості хворих тощо) [26, с.278]. О.О. Дудоров схиляється до того, 
що перекручення – це подання завідомо неправдивих відомостей, які вводять 
адресата в оману в питанні про екологічний стан або стан захворюваності насе-
лення (це будь-яке спотворення істини, у тому числі у бік перебільшення чи 
применшення показників про забруднення довкілля або про стан захворюва-
ності населення у відповідних районах, зокрема, це свідоме збільшення показ-
ників про кількість шкідливих речовин у навколишньому природному серед-
овищі, повідомлення про кількість шкідливих речовин у навколишньому 
природному середовищі, повідомлення занижених показників про рівень 
радіації у даній місцевості або кількість хворих людей, повідомлення про те, 
що існуючий рівень радіації нібито не створює небезпеки для життя і здоров’я 
людей тощо [25, с.728]. Автори «Науково-практичного коментаря до 
Кримінального кодексу України» за ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка 
вважають, що умисне перекручення службовою особою зазначених в законі 
(ст.238 КК України) відомостей полягає у навмисному їх викривленні, що 
потворює реальну дійсність [23, с.420]. Д.І. Крупко під перекрученням відо-
мостей розуміє активні дії в наданні неправдивої інформації [28, с.424].

Аналіз визначень поняття «перекручення службовою особою відомос-
тей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан» у джерелах з криміналь-
ного права свідчить, що вони взаємодоповнюють одне одного. Ми вважаємо, 
що з усіх визначень важливо виокремити позитивні положення, до яких слід 
віднести такі, як: 1) це умисне повідомлення службовою особою неправдивих 
відомостей; 2) це активні дії в наданні неправдивих відомостей відповідним 
адресатам. Натомість, щоб остаточно запропонувати оптимальне визначення 
поняття «перекручення», необхідно звернутися до довідникових джерел. 
Зокрема, «Великий тлумачний словник української мови» зазначає, що термін 
«перекручення» означає: «…1. Дія за знач. перекрутити, перекручувати…» [32, 
с.914]. Натомість, термін «перекручувати» означає «…Змінювати кого-, 
що-небудь…діяти по-іншому…» [32, с.914].

На підставі проведеного вище аналізу різних джерел, можна запропо-
нувати таку ознаку об’єктивної сторони цього злочину, як дію, яка виражена в 
ч.1 ст. 238 КК України терміном «перекручення». Під перекрученням (у сенсі 
ч.1 ст. 238 КК України) слід розуміти активні дії уповноваженої службової 
особи, які виражаються в умисному повідомленні неправдивих відомостей 
належним адресатам, у т.ч. органам, уповноваженим прийняти рішення щодо 
отриманих відомостей, які є предметом цього злочину.

Довівши таке визначення, яке характеризує перекручення як законодав-
чий термін, що визначає активні дії, розкриємо таку ознаку об’єктивної сторо-
ни цього злочину, як дію.

Виходячи з диспозиції ч.1 ст.238 КК України, активні дії сформульовані 
в законі таким чином: 1) умисне перекручення службовою особою відомостей 
про екологічний стан, який пов’язаний із забрудненням земель і такий, що 
негативно впливає на здоров’я людей, на рослинний і тваринний світ; 2) умис-
не перекручення службовою особою відомостей про екологічний стан, який 
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пов’язаний із забрудненням водних ресурсів і такий, що негативно впливає на 
здоров’я людей, на рослинний та тваринний світ; 3) умисне перекручення 
службовою особою відомостей про екологічний стан, який пов’язаний із 
забрудненням атмосферного повітря і такий, що негативно впливає на здоров’я 
людей, на рослинний та тваринний світ; 4) умисне перекручення службовою 
особою відомостей про екологічний стан, який пов’язаний із забрудненням 
харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на 
здоров’я людей, на рослинний та тваринний світ; 5) умисне перекручення 
службовою особою відомостей про стан захворюваності населення в районах з 
підвищеною екологічною небезпекою; 6) умисне перекручення службовою 
особою відомостей про радіаційний стан, який пов’язаний із забрудненням 
землі і такий, що негативно впливає на здоров’я людей, рослинний та тварин-
ний світ; 7) умисне перекручення службовою особою відомостей про радіацій-
ний стан, який пов’язаний із забрудненням водних ресурсів і такий, що нега-
тивно впливає на здоров’я людей, рослинний та тваринний світ; 8) умисне 
перекручення службовою особою відомостей про радіаційний стан, який 
пов’язаний із забрудненням атмосферного повітря і такий, що негативно впли-
ває на здоров’я людей, рослинний та тваринний світ; 9) умисне перекручення 
службовою особою відомостей про радіаційний стан, який пов’язаний із 
забрудненням харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що нега-
тивно впливає на здоров’я людей, рослинний та тваринний світ.

На наш погляд, крім зазначеного вище, з’ясуємо ще такі загальні поло-
ження, які стосуються об’єктивної сторони злочину взагалі, і зокрема, перед-
баченого ст. 238 КК України, а саме, дію. Так, дія – це активна протиправна, 
вольова поведінка особи. Ясно, що вона як активна поведінка завжди являє 
собою певний рух тіла, яким вважається навіть неістотний рух м’язів, міміка, 
жестикуляція і оскільки слова вимовляються через посередність певних рухів 
м’язів — це також рух тіла [33, с.67]. Разом з тим слід визнати, що не будь-які 
тілорухи допустимо визнати пошукованою дією, а лише такі, що: по-перше, 
оскільки мова йде про ознаку об’єктивної сторони злочину, дія — тілорухи, які 
відбуваються в ситуації, коли особа має поводити себе пасивно; по-друге, 
оскільки мова йде про форму (вид) суспільно-небезпечної поведінки, дія — це 
тілорухи, які направлені на завдання відповідної шкоди [33, с.67].

Таким чином, вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.238 КК України, 
характеризується як дією, так і бездіяльністю.

Наступною ознакою об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч.1 
ст.238 КК України, є місце вчинення злочину, яке в законі сформульоване 
наступним чином «… в районах з підвищеною екологічною небезпекою» [34]. 
Слід зазначити, що чинний КК України  та теорія кримінального права не 
вирішили проблеми відносно поняття «місце вчинення злочину». Ця обстави-
на, на наш погляд, перешкоджає одноманітному розумінню такої ознаки 
об’єктивної сторони злочину, як місце вчинення злочину. Разом з тим визна-
чення зазначеної ознаки об’єктивної сторони злочину і, зокрема, передбачено-
го ч.1 ст.238 КК України, необхідно і нагально для встановлення меж дії закону 
про кримінальну відповідальність. З усього різноманіття точок зору на понят-
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тя «місце вчинення злочину» нам імпонує наступне: « під місцем вчинення 
злочину потрібно розуміти територію, інше місце, яке характеризується фізич-
ними, соціальними і правовими критеріями, де було розпочато, продовжено чи 
припинене злочинне діяння [35, с.133]. Це положення стосується умов вчинен-
ня злочину, і в нашому випадку відноситься як до приховування, так і до пере-
кручення службовою особою відомостей про стан захворюваності населення в 
районах з підвищеною екологічною небезпекою.

Слід звернути увагу на те, що таку ознаку об’єктивної сторони цього 
злочину не називають і не розкривають в юридичній літературі. Це може мати 
пагубні наслідки на практиці, оскільки в тому випадку, коли це стосується при-
тягнення до кримінальної відповідальності, за ознакою місця вчинення зло-
чину, то її не встановлення буде суперечити принципу невідворотності при-
тягнення особи до кримінальної відповідальності і навпаки – притягнення 
особи до кримінальної відповідальності за відсутності такої ознаки.

Наступною ознакою об’єктивної сторони злочину (ч.1 ст.238 КК 
України) є обстановка вчинення злочину. Для ч.1 ст.238 КК України вона є 
специфічною умовою, в якій вчиняється злочин або шляхом дії або бездіяль-
ності і позначається в законі як «… екологічний, в тому числі радіаційний 
стан…». Слід звернути увагу на те, що теорія кримінального права до цього 
часу не вирішила належним чином проблем відносно поняття «обстановка 
вчинення злочину». Це, на наш погляд, перешкоджає одностайному розумін-
ню такої ознаки об’єктивної сторони злочину і, зокрема, передбаченого ч.1 
ст.238 КК України. Разом з тим визначення зазначеного поняття необхідно для 
встановлення меж дії закону за цією ознакою.

Важливо звернути увагу на те, що обстановка вчинення злочину є 
об’єктом вивчення таких наук, як: кримінальне право, кримінологія, кримі-
нальне процесуальне право та криміналістика. Кожна з них виділяє в цьому 
об’єкті пізнання свій предмет дослідження. У цьому контексті слід зазначити, 
що норми законодавства про кримінальну відповідальність і, відповідно поло-
ження доктрини кримінального права (як матеріального права), є основопо-
ложними по відношенню до інших сфер знань. А тому інші галузі юридичних 
знань стосовно поняття «обстановка вчинення злочину» мають черпати відо-
мості про цю ознаку об’єктивної сторони злочину з науки кримінального права 
та чинного КК України. Звичайно цього положення не дотримуються, а тому 
кожна з галузей знань пропонує своє визначення і намагається його описати з 
погляду свого предмета науки. Це створює плутанину, розмаїття визначень 
обстановки вчинення злочину. Маючи обмежений обсяг роботи, ми зазначимо, 
що найбільш сприйнятливим, на наш погляд, є наступне визначення цієї озна-
ки: « 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» [36, с.62].
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У подальшому для з’ясування предмета нашого дослідження потрібно 
зрозуміти яке співвідношення має назва злочину, передбаченого ст.238 КК 
України, та його прояву, які зазначені в диспозиції ч.1 ст.238 КК України.

Нам уявляється, що така різноманітність понять, що використовуються 
авторами для позначення обов’язкових ознак об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ч.1 ст.238 КК України, має наступні підстави: 1) неоднозначне 
сприйняття означених у законі ознак як в теорії, так і на практиці; 2) різне 
тлума чення понять «приховування», «перекручення», «екологічний стан», 
«радіаційний стан», «стан захворюваності населення», «райони з підвищеною 
екологічною небезпекою»; 3) відхід від формулювання назви злочину з огляду 
на положення диспозиції ч.1 ст.238 КК України. Все це привело до конкуренції 
назви ст.238 КК України і її диспозиції.

Зазначені положення в певній мірі нами вже розглядалися при з’ясуванні 
предмета злочину, передбаченого ч.1 ст.238 КК України, та деякою мірою при 
дослідженні безпосереднього об’єкта цього злочину. На такі ознаки об’єктивної 
сторони цього злочину вказує законодавче положення ч.2 ст.238 КК України, 
яка починається словами «ті самі діяння…».

З метою усунення невідповідності назви злочину, передбаченого ст.238 
КК України і диспозиції ч.1 цієї статті, необхідно сформулювати назву ст.238 
КК таким чином: «Приховування або перекручення відомостей про екологіч-
ний, у тому числі радіаційний, стан або про стан захворюваності населення».

Висновки. На підставі викладеного можна зазначити наступне:
1) об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 238 КК України, 

характеризується дією, бездіяльністю, місцем та обстановкою вчинення зло-
чину; 

2) з метою усунення конкуренції (невідповідності) назви злочину і 
положень диспозиції ч.1 ст. 238 КК України, назва злочину має отримати 
наступне формулювання: «ст. 238 КК Приховування або перекручення відо-
мостей  про. екологічний, в тому числі радіаційний, стан або стан захворюва-
ності населення».
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Савенкова Т.Г. Об’єктивна сторона злочину приховування або перекручен-
ня відомостей про екологічний стан або стан захворюваності населення

У статті  проаналізовані точки зору, що стосуються об’єктивної сторони зло-
чину, передбаченого ч.1 ст.238 КК України. Запропонований, виходячи з дослідження, 
перелік ознак об’єктивної сторони цього злочину та її формулювання.
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Савенкова Т.Г. Объективная сторона преступления сокрытие или искаже-
ние сведений об экологическом состоянии или заболеваемости населения

В статье проанализированы точки зрения, касающиеся объективной стороны 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК Украины. Предложен, исходя из иссле-
дования, перечень признаков объективной стороны этого преступления и ее формули-
ровка.

Ключевые слова: объективная сторона, преступление, действие, бездей-
ствие, место, обстановка, совершение преступления.

Savenkova T.G. The Objective side of the crime concealment or distortion of 
information about environmental conditions or morbidity of the population

The article analyzes the views on the objective side of the crime provided by part 1 of 
article 238 of the criminal code of Ukraine. Proposed on the basis of research, the list of signs 
of the objective side of this crime and its formulation.

Key words: the objective side of the crime, the act, omission, place, the decor, the 
сommission of a crime.
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Постановка проблеми. С успільство поступово починає звільнятись від 
злочинної ідеології [1] і таке поняття як «мафія»  (італ. maf(f)ia) – таємна орга-
нізація як форма організованої діяльності [2, с.298] поступово входить до 
наукового обігу, за допомогою якого ми намагаємося пояснити проблеми 
сучасного суспільства, а саме: зростання злочинності, особливо її організова-
них форм, насилля, жорстокості, корупції, «мафіонізація» (автор) суспільства 
тощо.

Мафіозні утворення, які зароджувались, сформувались та набрали 
завершеної форми в Україні існують у всіх сферах суспільного життя, а їх ліде-
ри з трепетом чекають свого викриття та притягнення до кримінальної відпо-
відальності за злочини, що ними так ретельно готувались, вчинені та прихову-
ються.

На боротьбу з мафією Президент України залучає громадськість у формі 
громадського обвинувача, яким може бути будь-яка фізична або юридична 
особа, яка безпосередньо є потерпілою від кримінального правопорушення або 
якій стало відомо про вчинення щодо інших осіб кримінального правопорушен-
ня, щодо якого допускається кримінальне провадження у формі громадського 
обвинувачення, та яка подала слідчому, прокурору заяву, повідомлення про 
вчинення відповідного кримінального правопорушення та заяву про проведен-
ня кримінального провадження у формі громадського обвинувачення [3]. 

Цьому передує загострення криміногенної ситуації, глибокий аналіз 
причин та умов, місце і роль мафії у всіх сферах суспільного життя: економіки, 
політики, соціальної, воєнної інформаційних сферах нашого суспільства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій у сфері протидії організова-
ній злочинності дослідження Ю.А. Вакутіна, М.П. Володька, О.І. Гурова, 
А.І. Долгової, О.О.Дульського, С.В. Дьякова, Ю.Г. Козлова, М.Й. Коржанського, 
О.О. Кваши, В.І. Литвиненка, В.А. Лукашевич, М.І. Мельника, В.О. Навроцького, 
В.С. Овчинського, А.Р. Ратінова, В.Ю. Шепітька та ін. свідчать про все біль-
ший інтерес суспільства до заборонених раніше тем наукового, політичного, 
кримінологічного, соціологічного та психологічного дослідження. 

Мета статті полягає в спробі теоретичного осмислення та наукового 
обґрунтування суті та змісту суспільної небезпеки «лідера мафії» злочинної 
організації для очищення, подальшого розвитку та удосконалення демокра-
тичного  суспільства. 

© І.В. Сервецький, Ю.Ю. Чуфрін, 2015
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Основні результати дослідження. Прогнозуючи зростання організова-
ної злочинності, слід зазначити, що подальшу інтенсивну консолідацію зло-
чинного середовища у найвищу її форму «мафію», укріплення, взаємодопомо-
га, у тому числі транснаціональних і міжрегіональних структур, свідчить про 
цілеспрямованість дій у розширенні контролю за найприбутковішими сфера-
ми, галузями економіки, легального і тіньового бізнесу, посягань на власність і 
матеріальні цінності держави та громадян.

Кількісний склад, форми і методи злочинної діяльності лідера  «мафії» 
становить найвищий ступінь захисту, сконсолідованих груп, середовищ, 
замкнутих товариств, зокрема за рахунок неабиякого таланту, нахабності, 
вмінню їх лідерів прилаштуватись до будь-якої ситуації (стихійного лиха, 
війни) та одержувати надприбутки.

Лідер, як правило, зростає в середовищі найблищого оточення однодум-
ців, за яким визнано право приймати відповідальні рішення у складних ситуа-
ціях мікромафії. 

Дослідженню проблем кримінального права щодо відповідальності 
організованих груп присвятили свої праці такі вчені як М.Й. Коржанський, 
О.О. Кваша, М.І. Мельник, В.О. Навроцький, О.В.Савченко, В.Ю. Шепітько та 
ін. але проблема відповідальності лідера мафії була малодосліджена і не вирі-
шеною є до сьогоднішнього часу. 

Перемога демократичних цінностей дозволяє об’єктивно підходити до 
вивчення поняття «лідер мафії» та всі складові чинники цього поняття, а саме: 
кримінально-правові, кримінологічні, соціальні, психологічні тощо.

Серед вчених: В.М Бикова [4], А.В. Шеслера[5], А.Б. Коваленко [6], 
В.Е. Корноухова [5], А.В. Самохина [7] має місце думка про те, що поняття 
«лідер злочинної групи» ширше за поняття «організатор». Крім того, вони 
допускають, що використання цих чинників, з урахуванням їх різноплановості 
має своє підґрунтя.

Організатор може бути виявлений і в простих злочинних групах, в орга-
нізованій групі та злочинній організації. При цьому його роль полягає у ство-
ренні групи, розробленні плану вчинення злочину, об’єднанні співучасників та 
керівництві їх діями, він завжди усвідомлює характер дій, що повинні бути 
здійснені тими, хто входить до таких груп. 

Кримінальним кодексом визнаються такі види співучасників: організа-
тор, виконавець, підбурювач і пособник, які об’єдналися для умисної, проти-
правної діяльності. 

На думку М.І. Мельника, кримінально – правова концепція співучасті 
базується на основі оцінки ступеня участі співучасників у вчиненні злочинних 
акцій, відтак – характеру кожного із учасників групи [8, с.84].  Більше того, 
проблема співучасті, належить до тих проблем, де розбіжність сфери дії кримі-
нального права без знань соціології, психології вирішити не можливо. Як 
стверджую І.П. Рущенко правовий аналіз співучасті, можливо, і достатній для 
юридичної кваліфікації групових злочинів, але не відповідає інтересам кримі-
нології [9, с. 142]. 
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Формуючи уявлення про особистість організатора (лідера) злочинної 
групи, як про об’єкт наукового дослідження лише в межах психологічного і 
соціально-психологічного аналізу не дає відповіді на запитання  про ролеву 
кримінальну відповідальність, що значно ускладнюється тим, якщо у вчиненні 
злочину можуть брати участь декілька осіб [10, с. 28]. 

Наприклад, у кримінальному праві організатором злочинної групи 
визначається, як правило, особа, що організувала вчинення злочину (злочи-
нів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, а також особа, яка утво-
рила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, 
яка забезпечувала фінансування чи організувала приховування злочинної 
діяльності організованої групи або злочинної організації (ст.27 КК України)
[11].

Аналізуючи визначення організатора злочину в ст.27 КК України, за 
наведеним критерієм не можна визначити головні ознаки і характерні форми 
лідера, які притаманні організатору злочинних угруповань, а саме: утворення 
організованих злочинних груп чи злочинних організацій, тобто сукупність 
активних дій (формування, заснування, створення) стійкого об’єднання у 
формі організованої групи чи злочинної організації для вчинення злочинів 
[11].

Основним завданням лідера, не є тотожне з організатором на початково-
му етапі, – створити (заснувати) стійке об’єднання осіб, в якому поєднати 
зусилля, в першу чергу психологічного об’єднання, добровільне визначення 
одного з учасників лідером, далеко не з злочинною метою. Створення такого 
об’єднання є необхідною умовою для досягнення визначеної лідером мети 
сумісної діяльності. Лідер завжди керую групою осіб, організованою групою 
чи злочинною організацією, наполягає на виконанні низки дій, спрямованих 
на загальне управління процесом підготовки, функціонування, забезпечення 
конспірації як стійкого об’єднання осіб. 

На думку М.І. Мельника і М.І. Хавронюка, організатор, крім того, керує 
підготовкою або вчиненням злочину та забезпечує фінансуванням, приховує 
злочинну діяльності [8, с.87]. 

Лідер злочинного угруповання може функціонувати лише в організова-
ній (стійкій) злочинній групі чи злочинній організації, що передбачає: плану-
вання тривалої злочинної діяльності; розробку нових методів вчинення зло-
чинів; підтримку зв’язків між членами групи; контроль за дисципліною; регу-
лювання матеріального забезпечення групи; підбір нових співучасників; збір 
інформації щодо можливості вчинення нових злочинів [8, с.136]. Лідерство і 
керівництво взаємопов’язані речі, які не можуть існувати одне від одного. 
Визначення лідера злочинної групи  дає можливість більш точно розкрити 
його соціальну природу, здібності і функції тільки в групі. У кримінальному 
праві загальноприйнятими є форми організації і керівництва організованими 
злочинними організаціями.

На думку Л.Ф. Гули, лише ці дві форми стосуються всіх об’єктів, на які 
може бути спрямована діяльність організатора злочину, де функції організації 
та керівництва злочином чи злочинним угрупованням здійснює одна особа – 
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організатор [12]. Такого поняття як «лідер злочинної організації» у криміналь-
ному праві не має. Тому ми пропонуємо внести до ст.28 КК України поняття 
лідера – злочинної організації. У працях Г.М. Андрєєва поняття керівника 
повністю нівелюється з поняттям організатора (лідера): «організатор», будучи 
керівником спільної злочинної діяльності кількох осіб, є творцем злочинного 
співтовариства, керівником підготовки чи вивчення злочину [14, с.9]. 

Практика боротьби з організованою злочинністю свідчить про те, що в 
діяльності організованих злочинних груп виникають певні причини заміни їх 
лідерів. До таких причин слід віднести: самоусунення лідера від керівництва; 
втрата лідерських якостей; провали у плануванні, несправедливого розподілу 
викрадених коштів тощо призводить до втрати ним авторитету – лідерства. У 
таких групах точиться жорстока боротьба за лідерство, що може призвести до 
його усунення, або фізичного знищення. У групах, де лідера притягують до 
кримінальної відповідальності, його хворобою або безвісного зникнення, від-
бувається тривала заміна лідера. За таких обставин злочинна організація, 
«мафія» змушена обирати іншого лідера, який не створював, не організовував, 
не планував зазначені злочинні об’єднання, а може бути  ефективним керівни-
ком. Такі особи називаються функціональними лідерами, які є таким до тих 
пір, поки успішно функціонує «мафія». 

На це звертають увагу й інші вчені, зазначаючи, що до організаторів 
належать і керівники окремих злочинних угруповань, які не брали участі в 
створенні злочинної групи, а лише керували її діяльністю, тобто віддавали 
вказівки щодо безпосереднього виконання злочину. У такому розумінні особа 
організатора злочину й особа керівника вже розділяються, керівник існує від-
окремлено і незалежно від організатора [12]. Необхідно зазначити, що прак-
тична діяльність проводить фактичне розмежування між організаторами і 
керівниками злочинної діяльності, не роблячи при цьому різниці між ними в 
юридичному аспекті: «Керівники – ті з співучасників, які шляхом спрямуван-
ня злочинної діяльності як виконавців, так і інших співучасників, вчиняють 
злочини. Керівники можуть і на місці керувати виконанням злочинних дій, 
розставляти людей, встановлювати і узгоджувати їх діяльність». 

Оскільки організаторів часто поєднують в одній особі організатора і 
керівника, лідера, то в законі не робиться різниці між тими або іншими, вони 
завжди згадуються разом, але функції їх можуть бути відокремлені. Слід 
зазначити, що ці поняття уособлюють основні форми організаторської діяль-
ності, а саме: організацію та керівництво. Термін «організовувати» використо-
вується в значеннях, де вони безпосередньо стосуються діяльності організато-
ра злочину щодо організації злочину чи створення «мафії», а саме: створювати, 
засновувати що-небудь, залучаючи до цього інших, спираючись на них; здій-
снювати певні заходи, розробляючи їхню підготовку і проведення; згуртовува-
ти, об’єднувати кого-небудь з певною метою зосереджувати, мобілізовувати, 
спрямовувати когось на що-небудь; чітко налагоджувати, належно впорядко-
вувати що-небудь. 

Термін «керувати» означає: спрямовувати діяльність когось, чогось; 
бути на чолі когось, чогось; давати вказівки; розпоряджатися [15, с.258]. Член 
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групи, який спонтанно висувається на роль неофіційного керівника в умовах 
певної, специфічної і доволі значущої ситуації, щоб забезпечити організацію 
спільної діяльності людей для найшвидшого і успішного досягнення спільної 
мети, і є лідером [6, с.272].

Отже, необхідно внести зміни до ст.28 КК України, з метою встановлен-
ня відповідальності лідера, а також створення та функціонування «мафії». 

У вітчизняній кримінології визначення організованої злочинності 
з’явилися лише в останні роки, і вони досить різноманітні. Деякі вчені харак-
теризують організовану злочинність як складний вид кримінальної діяльності, 
що здійснюється у великих масштабах організованими групами, які мають 
внутрішню структуру, отримують доходи шляхом створення й експлуатації 
ринків незаконних товарів і послуг. Інші під організованою злочинністю розу-
міють відносно масову групу стійких і керованих об єднань злочинців, які 
займаються кримінальною діяльністю у вигляді промислу та створюють систе-
му захисту від соціального контролю з використанням таких протиправних 
засобів, як насилля, залякування, корупція та розкрадання у великих розмірах 
[16]. Такі дослідники, як О.М. Джужа визначають, що у кримінологічній науці 
лише формулюється визначення організованої злочинності як вітчизняними, 
так і зарубіжними теоретиками та практиками. [17]. У той час, коли ці вчені 
прославляли злочинну ідеологію комуністичного ідіотизму в США у 1970 р. 
був прийняти закон про боротьбу з організованою злочинністю [18]. Під орга-
нізованою злочинністю О.М. Джужа розуміє: 1) «системно пов’язану сукуп-
ність злочинів, учинених учасниками стійких, ієрархізованих, планомірно 
діючих злочинних структур (груп, співтовариств, асоціацій), діяльність яких 
прямо або опосередковано взаємно підтримується та узгоджується, будучи 
спрямованою на отримання максимального прибутку зі злочинного бізнесу на 
певній території або у певній сфері, що є під її контролем»; 2) «це багатознач-
ний різнорівневий та складно структурований феномен суспільного життя, 
який виник та розвивається в результаті прагнення (активності) частини чле-
нів суспільства змінити у кримінальний спосіб його цивілізовану, перш за все, 
правову упорядкованість, і в інтересах власного збагачення та отримання на 
цій основі фактичної влади». Крім того, організовану злочинність визначають 
як функціонування стійких керованих об’єднань злочинців, які займаються 
вчиненням злочинів як своєрідним бізнесом та створюють систему свого 
захисту від соціального контролю за допомогою корупції [17], але він не веде 
мови про діючих членів організованих угруповань, сфер їх злочинної діяльнос-
ті, форм і методів приховування злочинної поведінки, а тим більше про 
«мафію» нажаль в роботі немає. Це свідчить про схоластичний, лженауковий 
набір слів, фраз, які не дозволяють громадянам зрозуміти сутність злочинної 
діяльності, а навпаки так заплутують та приховують істинну суть, зміст та сус-
пільну небезпеку «мафії».

Отже, для кримінологічного дослідження вихідними є поняття лідер-
ства і лідера, розроблені соціальною психологією; кримінологічне поняття 
лідерства повинно враховувати специфічні аспекти діяльності груп, яким при-
таманний цей феномен, оскільки «протиправна поведінка має свою специфі-
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ку» [19,с.353]. Так А.Ф Гула, під соціально-психологічною природою лідерства 
розуміє як його суть, так і походження, оскільки вони нерозривно пов’язані 
[12]. Визначення суті й походження лідерства передбачає: визначення психо-
фізіологічної детермінації лідерства; визначення соціальної детермінації 
лідерства; визначення специфіки лідерства як соціально-психологічного 
явища. Термін «організатор» вживається на означення особи, яка «організо-
вує, засновує, налагоджує або впорядковує що-небудь» [20, с. 679].

На це вказує у соціологічному дослідженні І.П. Рущенко, який вказав, 
що соціологи не перетинали умовного бар’єру: за часів СРСР дослідження 
проблем злочинності соціологами практично не проводилися, отже не склала-
ся і відповідна наукова галузь. Цьому сприяла низка обставин: ідеолого-полі-
тичні перепони, цензурні обмеження, галузева монополія кримінологів, які 
працювали “під дахом” практичних правоохоронних органів і академічних 
юридичних установ. Обмеженість переважно юридичного підходу до пробле-
ми злочинності позначилася на якості й результатах кримінологічних дослі-
джень, які не задовольняють сучасним науковим вимогам та потребам демо-
кратичного суспільства [9]. Тому, погоджуючись з думкою І.П. Руденко, нам 
необхідно терміново усунути з керівних посад усіх колишніх цензорів, їх квазі-
сімейні клани, позбавити «мікрамафії» монополізації науки, а «ярих служите-
лів режиму Януковича», призвати до відповідальності. [9].

Відроджувати науку необхідно з нуля, тими вченими, які здатні говори-
ти правду про злочинність, адекватно реагувати на виклики часу.

Психологію цікавлять поряд із іншими проблемами також і загальні 
закономірності групової поведінки. Знання загальних властивостей і тенден-
цій у поведінці різних соціальних груп дає можливість ближче підійти до 
передбачення поведінки окремих її представників [4, с.155–156]. Іншими сло-
вами, знання соціально-психологічних особливостей злочинних груп створює 
базу для прогнозу індивідуальної протиправної поведінки, організаторської, 
зокрема. Тому для повної кримінологічної характеристики особистості лідера 
злочинної групи необхідним є аналіз організатора злочину з використанням 
категоріального апарату соціальної психології. Такий підхід (аналіз з позицій 
соціальної психології) до вивчення злочинності в цілому і групової зокрема не 
є новим [21, с.10; 11]. Проте тепер він не знайшов достатнього застосування у 
диференційованому вивченні окремих категорій злочинців. До таких катего-
рій злочинців, безперечно, належать й лідери «мафії». У соціально-психологіч-
ній науці при характеристиці динамічних процесів у малих групах виникають 
запитання стосовно того, як група зорганізується, хто бере на себе функції її 
організації, який психологічний «малюнок» діяльності з управління групою. 
Отже, актуальність вивчення лідерства як соціально-психологічного явища 
визначається насамперед тим, що останнє становить один із найбільш значу-
щих чинників групової інтеграції, які сприяють досягненню групових цілей з 
найбільшим ефектом. Ці аспекти вочевидь і обумовлюють те, що проблема 
лідерства та керівництва є однією з кардинальних проблем соціальної психо-
логії. Зважаючи на вищенаведене, зрозуміло, що примат соціальної психології 
у дослідженні проблем лідерства обумовлює певні особливості вивчення цього 
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феномена іншими науками: по-перше, існуючі в інших дисциплінах концепції 
традиційно співвідносяться з аналізом лідерства в малих групах; по-друге, при 
пізнанні лідерства в інших науках використовується категоріальний апарат 
соціальної психології. 

Отже, лідер (від англ. lеаdеr – вождь, керівник, ватажок) – той, хто зда-
тен здійснювати соціально-психологічний вплив на членів організованого зло-
чинного угруповання «мафію» з метою досягнення максимального ефекту [22, 
с. 433]. Тобто лідер у психологічному аспекті – це завжди ведучий, за яким 
визначається центральна роль в організації міжособистісних відносин. [12]. Як 
підтверджує практика, лідер – член групи, за яким визначається право при-
ймати відповідне рішення у значущих для групи ситуаціях; найавторитетніша 
особа для «мафії», яка реально відіграє центральну роль в організації сумісної 
діяльності та регулюванні взаємостосунків у «мафіозному утворенні».

Сутність поняття «лідер» полягає ще й у тому, що це слово має багато 
супутніх значень, але узагальненим є його авторитет у рядових членів органі-
зованого злочинного угруповання. університету внутрішніх справ – це повага 
до лідера. Особа, яка користується впливом, заслуговує на повну довіру біль-
шості членів організованого злочинного угруповання [15, с. 6]. Той, хто керує, 
називається керманичем, що править кермом, так само вождь – проводир, 
отаман, ідейний і політичний керівник. Керівник – той, хто керує ким-небудь, 
чим-небудь, очолює когось або щось. Слово керувати ще можна визначити як 
верховодити, ватажувати, опановувати, водити вперед, урядувати, тобто ске-
ровувати дії інших, розпоряджатися [20, с. 425]. Тлумачення слова «розпоря-
джатися» – це складова функція управління: давати розпоряджання, накази, 
поводити себе як командир [15, с. 531]. 

Щоб стати лідером мафії, людина повинна мати певну сукупність осо-
бистісних соціально-психологічних якостей, зокрема – доволі високий рівень 
ініціативності й активності, досвід і навички організаторської діяльності, заці-
кавленість у досягненні групової мети, бути поінформованою щодо справ 
групи, достатньо товариською й особисто привабливою, а також відзначатися 
високим рівнем престижу й авторитету в групі. Лідерство за своєю природою 
є результатом як об’єктивних (інтереси, мета, потреби і завдання групи в кон-
кретній ситуації), так і суб’єктивних (індивідуально-особистісні особливості 
індивіда) чинників. 

Важливим соціально-психологічним моментом є ознаки лідерства, які 
розробив Б.Д. Паригін: лідер покликаний здійснювати переважно регуляцію 
міжособистісних стосунків у групі; лідерство виникає за умов мікросередови-
ща, яким є угруповання; лідерство виникає стихійно; лідерство менш стабіль-
не; висунення лідера залежить від настрою угруповання;  лідер самостійно 
приймає рішення, які стосуються життєдіяльності групи; сфера діяльності 
групи обмежена груповою належністю [23]. На відміну від лідерства, керівни-
цтво є суто управлінським феноменом. Б.Д. Паригін наводить такі відмінності 
між функціями лідера і керівника: лідер покликаний здійснювати переважно 
регуляцію міжособистісних стосунків у групі, натомість керівник здійснює 
регуляцію офіційних відносин групи як певної соціальної організації; лідер-
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ство виникає за умов мікросередовища, яким є мала група, керівництво - еле-
мент макросередовища, тобто воно пов’язане з усією системою суспільних 
відносин; лідерство виникає стихійно, керівник будь-якої реальної соціальної 
групи або призначається, або обирається, але так чи інакше цей процес є не 
стихійним, а, навпаки, цілеспрямованим, здійснюваним під контролем різних 
елементів соціальної структури; явище лідерства менш стабільне, висунення 
лідера залежить від настрою групи, натомість керівництво – явище більш ста-
більне; керівництво підлеглими порівняно з лідерством має визначену систему 
санкцій; процес прийняття рішення керівником (і взагалі в системі керівни-
цтва) значно складніший - він опосередкований багатьма обставинами, які не 
обов’язково мають витоки в цій групі, натомість лідер здебільшого приймає 
безпосередні рішення, які стосуються групової діяльності; сфера діяльності 
лідера - здебільшого мала група, де він є лідером, сфера дії керівника ширша, 
оскільки він репрезентує малу групу в більш широкій соціальній системі [23]. 

Нами зазначалось, що незалежно від тієї чи іншої злочинної спрямова-
ності організованого злочинного угруповання та злочинів, які вони вчиняють, 
їм притаманні узагальнені ознаки лідера, які зводяться до того, що це особа, 
яка: здатна об’єднати навколо себе членів організованого злочинного угрупо-
вання; керує діями членів організованого злочинного угруповання; планує такі 
заходи, що є найефективніші для досягнення злочинного результату; організо-
вує і діє на підставі визначених процедур правил членами організованого зло-
чинного угруповання для досягнення злочинного результату; має велике 
бажання і вміння мобілізувати членів організованого злочинного угруповання; 
виступає гарантом керівного становища серед членів організованого злочин-
ного угруповання; має силу волі та здатність вести членів організованого зло 
чинного угруповання до поставленої мети; має вплив на членів організованого 
злочинного угруповання і здатний мобілізувати їх на вчинення будь-яких зло-
чинних дій [24, с.159]. 

Лідерські здібності й уміння управляти іншими людьми забезпечуються 
емоційною «холодністю», що блокує або істотно обмежує суб’єктивні можли-
вості до співпереживання. Ця межа дозволяє зберегти необхідну соціально-
психологічну дистанцію з іншими, тверезо аналізувати ситуації, що вникають, 
з урахуванням усіх найважливіших моментів, і на основі цього ухвалювати 
раціональні рішення. Між цими групами лідерів існує суперництво, прихована 
ворожнеча, але через спільність мети і шляхів їх досягнення вони взаємодіють. 
«Лідер» - частіше не судимий, вельми розумний, освічений, володіє організа-
торськими здібностями, в якості консультантів має досвідчених професійних 
злочинців із «авторитетів» і навіть «злодіїв у законі». В.Л. Васільєв указує, що 
лідер володіє властивостями організатора: життєвий досвід, хитрість (допо-
магає спілкуванню з людьми, вміє завойовувати їх довіру, бачити недоліки і 
використовувати їх у своїх цілях); силу волі (допомагає виявляти наполегли-
вість у досягненні мети, пригнічувати волю інших, підпорядковувати їх своєму 
впливу); знання злочинного процесу (способи вчинення та приховування слі-
дів конкретного злочину та ін.) [25, с. 373]. Лідери злочинних груп володіють 
психологічною владою над підлеглими. Самовиникнення та існування органі-



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО166

зованих злочинних груп базується на цьому явищі. У психології є таке визна-
чення поняття «влада»: кожен ефект, який проводить індивід, впливаючи на 
навколишній світ, визначається його владою, що розуміється як здатність, 
сила, компетентність. Джерела влади – засоби, за допомогою яких суб’єкт, що 
застосовує владу, зможе забезпечити задоволення відповідних мотивів іншого, 
затримати це задоволення або запобігти йому. 

Отже, чітке визначення лідера організованого злочинного угруповання 
дозволить не тільки правильно тлумачити це юридичне поняття, але й забез-
печить успішну роботу органів внутрішніх справ у боротьбі з організованою 
злочинністю. Попри різницю у функціональних ролях лідера і керівника, в 
психологічних характеристиках їхньої діяльності існує чимало спільних рис, 
що й дає підстави описувати цю діяльність як подібну. 

Таким чином, лідерство відображає відносини домінування – підпоряд-
кування, впливу-наслідування у системі міжособистісного спілкування, пове-
дінки та життєдіяльності.

Висновок. З метою посилення кримінальної відповідальності членів 
мафіозних утворень необхідно доповнити ст.28 КК України наступного змісту: 
вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організо-
ваною групою, злочинною організацією, мафією.

Також необхідно доповнити пунктом 5 цієї статті такого змісту:
Злочини, що вчиняються членами «мафії» або її лідерами, які мають 

класичну схему протиправної діяльності у вигляді промислу, направлені на 
підрив авторитету органів влади, державних установ або підміна їх функцій в 
супереч легальному функціонуванню державних інституцій, втратою мораль-
них цінностей, із застосуванням найдосконаліших засобів та методів проти-
правної поведінки, зі спеціально-вигаданими правилами та формами протидії 
правоохоронним органам.

У свою чергу, необхідно доповнити ст.27 КК України наступного змісту:  
Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є лідер, організатор, під-

бурювач та пособник тощо.
  Необхідно доповнити п. 3 ст.27 КК України наступним змістом: 
Лідером є особа, яка створила мафіозне угруповання, керувала підготов-

кою членів мафії щодо вчинення заходів протидії правоохоронній структурі 
шляхом злочинній діяльності та забезпечувала фінансування чи організовува-
ла приховування злочинної діяльності членів мафії.

Ці обставини необхідно закріпити у ст.67 КК України, які обтяжують 
покарання, п. 14 наступного змісту: «вчинення злочину лідером мафіозного 
утворення».

Крім того, дії лідера утворюють об’єктивні обставини злочину і мають 
наступні ознаки, а саме:

створення мафіозного утворення та керівництво ним;
розроблення, впровадження та реалізація злочинних планів;
запровадження індивідуальних заходів конспірації, протидії правоохо-

ронним органам;
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фінансове та матеріальне забезпечення організаційних структур (груп, 
організованих груп, злочинних організацій та мафіозних структур.

Крім того, лідер має суб’єктивні ознаки злочину, а саме:
сильну волю; рішучий характер; нахабність; скритність; хитрість; жад-

ність; невірність; корисливість;
високу мотивацію у задоволенні власних сексуальних потреб, желудоч-

ність, алчність, хамство, цинізм тощо.
З соціологічної точки зору лідер – соціалізована особа, яка вміє показа-

ти себе з позитивного боку, ретельно приховує свою злочинну діяльність, за 
особисто розробленим планом конспірації, правил спілкування тощо. 

З психологічного боку лідер – має стійку психіку, і як правило, є холе-
риком, сангвініком, флегматиком тощо. 

Крім того, лідер байдуже ставиться до проблем суспільства, завжди 
ведучий, за яким визнається центральна роль в організації діяльності та регу-
ляції міжособистісних відносин у мафіозному середовищі. Лідер має здатність 
впливати на окремих членів та мафію в цілому. Його авторитет і вплив мають 
неформальний характер, формуються стихійно і підтримується усіма членами 
«мафії».
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Сервецький І.В., Чуфрін Ю.Ю. Деякі ознаки лідера «мафії»
У статті досліджується питання кримінальної відповідальності лідера 

«мафії». Розглянуті проблеми кваліфікації лідера мафіозного утворення, запропоно-
вано поняття «мафія» як мафіозне утворення та пропозиції щодо посилення відпо-
відальності лідера та членів мафії. 

Ключові слова: кримінальна відповідальність, лідер мафії.

Сервецкий И.В., Чуфрин Ю.Ю. Некоторые признаки лидера «мафии»
В статье исследуется вопрос уголовной ответственности лидера «мафии». 

Рассмотрены проблемы квалификации лидера мафиозного образования, предложено 
понятие «мафия» как мафиозное образование и предложения по усилению ответ-
ственности лидера и членов мафии.

Ключевые слова: уголовная ответственность, лидер мафии.
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Servetskyy I.V., Chufrin Y.Y. Features leader of the «mafia»
The article examines the question of criminal responsibility leader of the «mafia». 

The problems of skills formation mafia leader, proposed the term «mafia» as a mafia 
establishment and proposals for strengthening the responsibility of the leader and members 
of the Mafia.

Keywords: criminal liability, the leader of the Mafia.
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Постановка проблеми. Конституція України передбачає право кожного 
на належні, безпечні і здорові умови праці (ст.43). Закон України «Про охоро-
ну праці» вважає пріоритет життя і здоров’я працівників, повну відповідаль-
ність роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці – 
одним з основних принципів державної політики в галузі охорони праці (ст.4) 
[1]. За сучасних умов суцільної технологізації та автоматизації виробничих 
процесів, наслідками відхилення від нормативних приписів і встановлених 
вимог безпеки на підприємствах, шахтах, будовах тощо є загибель людей, 
спричинення серйозної шкоди їх здоров’ю, власності, довкіллю, суттєві мате-
ріальні збитки виробництву і державі. 

Своєчасне, ретельне, всебічне дослідження всіх обставин події, виявлен-
ня всіх осіб, які вчинили злочин, визначення ступеня їх винуватості, встанов-
лення причинного зв’язку між діянням підозрюваних і суспільно-небезпечни-
ми наслідками, що настали або могли настати, є важливим як для притягнення 
всіх винуватих до кримінальної відповідальності, так і задля встановлення 
причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів, з метою їх попередження. 

Однак, на заваді швидкому, повному та неупередженому розслідуванню 
вказаних злочинів постає ціла низка чинників. Серед них, зокрема, недоскона-
ла, така, що не відповідає сучасним потребам, криміналістична методика роз-
слідування, активна протидія встановленню обставин події з боку зацікавле-
них посадовців, інших осіб виробництва, упереджене відомче (спеціальне) 
розслідування нещасних випадків, відсутність досвіду з розслідування у слід-
чих ОВС, до підслідності яких чинним КПК України віднесено вказані зло-
чини.

Незважаючи на актуальність вказаних питань, в Україні та країнах 
ближнього зарубіжжя до сьогодні більшість робіт науковців було присвячено 
переважно розгляду кримінально-правових питань. Питання ж вдосконалення 
методики розслідування злочинів проти безпеки виробництва та пов’язані з 
ними інші важливі криміналістичні аспекти не зустріли належної уваги серед 
вчених. 

© О.П. Буднік, 2015
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вітчизняних вчених-
криміналістів вказана проблематика не привернула уваги. Будь-які ґрунтовні 
криміналістичні дослідження на цю тему до теперішнього часу відсутні. 

Серед робіт вітчизняних науковців на вказану тему можна назвати хіба 
що статті О.В. Батюк та О.В. Таран [2]. Певним чином усувають прогалини у 
літературі з проведення розслідування окремі роботи методичного характеру 
[3]. Проте, внаслідок обмеженого характеру і кола висвітлюваних питань, вка-
зані роботи не вирішують проблему методичного забезпечення розслідування 
злочинів проти безпеки виробництва в цілому.

Вітчизняний підручник з криміналістики, в якому було наведено мето-
дику розслідування злочинних порушень правил безпеки праці, окрім того, що 
за змістом не охоплює всіх злочинів, передбачених розділом Х чинного 
Кримінального кодексу України, датований 1988 р. В інших підручниках вка-
зана тема не знайшла свого відображення. Відсутня вона і у 2-му виданні 
(переробленому і доповненому) «Настільної книги слідчого» (2007 р.). Роботи 
зарубіжних науковців датуються 70-80-ми роками минулого століття (Батіщєв 
В.І., Вікторова Л.М., Яблоков М.П., Образцов В.А. та ін.), ґрунтуються на зако-
нодавстві країн колишнього СРСР і не враховують багатьох важливих сучас-
них аспектів розслідування вказаних злочинів [4]. Зокрема, міжнародних 
стандартів і Євросоюзу щодо безпеки та охорони здоров’я на робочих місцях, 
профілактики злочинів проти безпеки виробництва, та міжнародного досвіду 
їх розслідування.

Метою статті є розгляд особливостей розслідування злочинів проти без-
пеки виробництва.

Основні результати дослідження. У 2014 р. в Україні було зареєстрова-
но 6850 (з них 525 – смертельно) потерпілих від нещасних випадків на вироб-
ництві. Серед причин нещасних випадків переважають організаційні – 63,7% 
(4361 нещасних випадків). Найпоширенішими організаційними причинами є:  
невиконання вимог інструкцій з охорони праці (35,9% від загальної кількості 
травмованих осіб по Україні); б) невиконання посадових обов’язків (7,9%); 
порушення технологічного процесу (3,8%) [5, с. 4, 14-15, 30].

Проте, за висновками фахівців, статистичні звіти про виробничий трав-
матизм в Україні далекі від об’єктивних даних, а цифри офіційних даних про 
кількість нещасних випадків явно занижені. «Рівні виробничого травматизму 
і професійної захворюваності є основними показниками стану охорони праці в 
тій чи іншій сфері економічної діяльності, регіоні і в цілому в державі. 
Нинішній його стан в державі оцінюється як критичний» [5, с.2].

Саме тому необхідно всебічно, повно і неупереджено розслідувати всі 
злочини проти безпеки виробництва, встановлювати всіх причетних до цього 
осіб, а також причини і умови, що сприяли правопорушенню, з метою забез-
печення судового розгляду і справедливого покарання винуватих. Обізнаність 
слідчого про особливості розслідування злочинів проти безпеки виробництва 
дасть змогу провести його швидко і ефективно, створивши необхідні переду-
мови для подальшого судового розгляду.
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Особливістю розслідування даної категорії злочинів є те, що криміналь-
не провадження, як правило, починається за повідомленням керівника підпри-
ємства, де сталася подія, в результаті якої завдана шкода здоров’ю або життю 
людей, матеріальні наслідки у вигляді руйнування будівель, порушення техно-
логічного процесу тощо. Такі повідомлення також надходять від закладів охо-
рони здоров’я та контролюючих органів. Організаційними формами розсліду-
вання порушення правил безпеки виробництва є звичайне (процесуальне) та 
відомче (так зване «спеціальне») розслідування нещасних випадків. 
Критеріями їх розмежування є суб’єкти, які проводять розслідування, строки, 
засоби формування доказової бази та процесуальні форми висновків.

Проведення процесуального розслідування є незалежним від спеціаль-
ного (або «відомчого») розслідування, воно здійснюється процесуально відо-
кремлено, хоча і одночасно (паралельно) з ним. Разом з тим, ефективність 
процесуального розслідування визначається тим,  наскільки воно пов’язане з 
діями комісії по спеціальному розслідуванню, і настільки повно використову-
ються матеріали, одержані у ході її роботи. 

Особливу увагу при розслідуванні злочинів на виробництві слід приді-
лити організації взаємодії слідчого з відомчою (спеціальною) комісією при 
виявленні та розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва.

Інформація про нещасні випадки на виробництві часто надходить до 
слідчого через деякий час та, як правило, потребує перевірці. Найбільш повна 
інформація про характер події, її причини та настання наслідків, а також пору-
шених правилах та винних осіб містяться в матеріалах спеціального (відомчо-
го) розслідування нещасних випадків.

Відповідною Постановою Кабінету Міністрів України 30 листопада 
2011 р. був затверджений «Порядок проведення розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» 
(далі – Порядок), який докладно визначає процедуру проведення розслідуван-
ня та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності або в 
їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах [6]. 

Отримавши матеріали спеціального розслідування, слідчий з`ясовує 
характер події та обставини її виникнення. Для цього вивчаються відповідні 
акти, плани, схеми, ескізи, протоколи місця події, пояснення та інші матеріали 
спеціального розслідування. Також слід ознайомитись з інструкціями, поло-
женнями, наказами та іншими документами, що встановлюють правила без-
пеки праці та відповідальних за це осіб, з поясненнями свідків події та осіб, що 
відповідальні за виконання правил безпеки праці на виробництві. Докладне 
вивчення всіх цих матеріалів дозволить слідчому встановити характер події, її 
причину та зв’язок з порушенням правил охорони праці.

 Проте, при розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва необхід-
но враховувати існування випадків часто упередженого розслідування нещас-
них випадків, коли не встановлюються дійсні причини настання нещасних 
випадків і види подій, що призвели до травмування або загибелі працівника. 
Саме через ці недоліки нещасні випадки на виробництві не відносяться до 
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таких, що пов’язані з виробництвом, або взагалі не включаються у державну 
статистику виробничого травматизму. Непоодинокими є також випадки при-
ховування від розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, в 
тому числі – зі смертельними наслідками.

Неповні дані та хибні чи упереджені висновки комісій з відомчого роз-
слідування причин настання нещасного випадку є головними чинниками того, 
що за результатами таких висновків при розслідуваннях складаються неповні 
(або навіть формальні) переліки заходів з попередження нещасних випадків на 
виробництві. Крім цього, таке спеціальне розслідування суттєво перешкоджає 
проведенню процесуального – досудового розслідування, і встановленню всіх 
обставин злочинної події, а надалі – і судовому розгляду кримінальних про-
ваджень (справ).

Складовими процесуального розслідування є діяльність слідчого на 
місці події, дослідження документів, проведення допитів, призначення та про-
ведення експертиз. Для успішного розслідування даної категорії злочинів 
необхідне активне залучення спеціалістів відповідних галузей як для одержан-
ня консультацій, так і для безпосередньої участі у проведенні слідчих (розшу-
кових) дій, у роботі з документами, які вивчаються і досліджуються під час 
розслідування.

Проте, аналіз судово-слідчої практики свідчить про достатньо низьку 
якість відомчих розслідувань, неоперативність і тяганину при їх проведенні. 
Внаслідок цього сліди злочину часом не виявляються, а виявлені втрачаються, 
видозмінюється обстановка злочину, очевидцями події та іншими свідками 
забуваються ті або інші обставини. Іноді, внаслідок некомпетентності й недо-
свідченості слідчих, перевірка повідомлення про злочин носить поверхневий 
характер, неправильно оцінюється інформація, що міститься у вихідних даних. 

В окремих випадках слідчі, розраховуючи на одержання матеріалів відо-
мчого розслідування, і побоюючись, що не зможуть самостійно розібратися, не 
виїжджають на місця подій по нещасних випадках; а після прибуття на місце 
події не вживають заходів для виклику туди відповідних фахівців, співробіт-
ників Держгірпромнагляду України, не використовують їхню допомогу для 
виявлення і фіксації порушень правил безпеки. 

Вказані чинники ускладнюють досудове розслідування цих злочинів і 
суттєво впливають на його ефективність, якість і подальший судовий розгляд 
кримінальних проваджень. Наслідками цього є те, що в суді більшість злочин-
них епізодів залишається недоведеною і виключається з обвинувачення. 
Вказане ж положення не дає змоги суду винести законне, правильне і справед-
ливе рішення щодо притягнення до відповідальності і покарання винуватих.

Незадовільний стан з проведенням розслідування відзначений і вищою 
судовою інстанцією України. Пленум Верховного Суду України зазначив, що 
у справах про злочини проти безпеки виробництва судам необхідно підвищити 
вимогливість до якості досудового слідства з тим, щоб були вжиті всі перед-
бачені законом заходи до всебічного, повного й об’єктивного розслідування 
всіх обставин справи, а також звернув увагу судів на необхідність поліпшення 
якості судового розгляду справ цієї категорії з метою забезпечення ретельного, 
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всебічного дослідження всіх обставин справи, виявлення всіх осіб, які вчини-
ли злочин, визначення ступеня їх винності [7]. 

Крім відзначених, ще одним важливим чинником, який впливає на 
ефективність розслідування злочинів проти безпеки виробництва, є відсут-
ність досконалої (сучасної) методики їх розслідування, з врахуванням змін у 
чинному КПК України, та, як наслідок цього – відсутність відповідних прак-
тичних рекомендацій для слідчих. Однак, це питання заслуговує на окремий 
розгляд у подальших наших публікаціях. Дослідженню стану з розслідування 
злочинів даної категорії, визначенню шляхів підвищення його ефективності, у 
тому числі питанням вдосконалення окремої криміналістичної методики, при-
свячена наша дисертація.

Висновки. Виходячи із вищевикладеного, дослідження проблем розслі-
дування злочинів проти безпеки виробництва не можна вважати задовільним, 
а проблему цілком вирішеною. Необхідно звернути належну увагу на як на 
відзначені у статті, так і на інші проблеми, що є у практиці розслідування цих 
злочинів. Для цього потрібно провести узагальнення слідчої та судової прак-
тики, за результатами якого визначитися з існуючими проблемами розсліду-
вання і попередження вказаних злочинів, запропонувати шляхи їх вирішення. 
Для слідчих за результатами дослідження необхідно розробити дієві практичні 
рекомендації по проведенню слідчих дій і використанню спеціальних знань у 
розслідуванні. Зазначені заходи дозволять підвищити ефективність досудово-
го розслідування вказаних злочинів. 
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безпеки виробництва. Використано матеріали слідчої та судової практики.
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ти производства

В статье рассмотрены особенности и состояние с расследованием преступле-
ний против безопасности производства. Использованы материалы следственной и 
судебной практики.
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Постановка проблеми. Згідно зі ст.29 Конституції України, ніхто не 
може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивова-
ним рішенням суду і тільки на підставі та в порядку, встановлених законом. У 
разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його припинити уповнова-
жені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як 
тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох 
годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо 
протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотиво-
ваного рішення суду про тримання під вартою. Цією ж статтею передбачено, 
що кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє 
затримання. У ст.30 Конституції України визначено, що не допускається про-
никнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи 
обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Без рішення суду прове-
дення цих процесуальних дій можливе лише у невідкладних випадках, 
пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслі-
дуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Відповідно до ст.31 
Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефон-
них розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути вста-
новлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти 
злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, 
якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Також у ст.55 
Основного Закону нашої держави зазначено, що кожному гарантується право 
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
посадових і службових осіб. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у розробку 
теорії судового контролю під час розслідування злочинів зробили такі науков-
ці, як: Т.О. Борець, В.І. Борисов, В.Д. Бринцев, І.В. Гловюк, Н.В. Глинська, 
Ю.М. Грошевий, О.В. Каліновський, І.М. Козьяков, Л.М. Лобойко, 
Є.Д. Лу’янчиков, О.С. Мазур, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, А.В. Молдован, 
П.П. Пилипчук, М.А. Погорецький, Д.П. Письменний, З.Д. Смітієнко, 
А.Р. Туманянц, Л.Д. Удалова, В.І. Чорнобук, М.Г. Шавкун та інші.
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Мета статті полягає у розкритті сутності судового контролю під час 
досудового розслідування . 

Основні результати дослідження. Традиційно вважається, що крім 
функції правосуддя, суд у кримінальному процесі здійснює ще одну функ-
цію – функцію судового контролю, за кримінально-процесуальною діяльністю 
слідчого, прокурора у тих випадках, коли виникає необхідність обмежити кон-
ституційні права і свободи людини. Контрольні повноваження суду за рішен-
нями цих органів закріплені у відповідних статтях Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (далі – КПК), які досить активно застосовуються на 
практиці. Отже, судова практика свідчить, що судовий контроль за процесу-
альними діями та рішеннями слідчого та прокурора є надзвичайно ефектив-
ним і дієвим засобом захисту законних прав та інтересів учасників криміналь-
ного судочинства. Функція судового контролю у вітчизняному кримінальному 
процесуальному законодавстві під час досудового розслідування покладається 
на нового суб’єкта в кримінальному процесі – слідчого суддю.

Відповідно до КПК України слідчий суддя – суддя суду першої інстан-
ції, до повноважень якого належить здійснення порядку, передбаченому КПК, 
судового контролю за дотримання прав, свобод та інтересів осіб у криміналь-
ному провадженні, та у випадку передбаченому ст.247 КПК – голова чи за його 
визначенням інший суддя Апеляційного суду АРК, апеляційного суду області, 
міста Києва та Севастополя. Слідчі судді (суддя) обирається з числа суддів 
місцевого загального суду, які здійснюють повноваження з судового контролю 
за дотримання прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в 
порядку, передбаченому процесуальним законом [1, с.10].

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту 
прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, 
та забезпечення законності досудового розслідування кримінальних правопо-
рушень. До повноважень слідчого судді за п.18 ч.1 ст.3 КПК належить здій-
снення судового контролю за дотриманням прав, свобод і інтересів осіб у 
кримінальному провадженні [2, с.632-633].

Чинний КПК України забезпечує значне розширення функцій судового 
контролю під час досудового розслідування, а саме: 1) забезпечує можливість 
оскарження безпосередньо до суду окремих рішень, дій чи бездіяльності, слід-
чого або прокурора в ході досудового розслідування; 2) розширює повнова-
ження суду щодо застосування більшості заходів забезпечення кримінального 
провадження та інших процесуальних дій; 3) розширює повноваження суду 
щодо надання дозволів на вчинення окремих слідчих (розшукових) та неглас-
них слідчих (розшукових) дій.

Виходячи із наведених конституційних положень та норм КПК потріб-
но визначати складові елементи авторського поняття судового контролю за 
розслідуванням злочинів. Однак перед цим розглянемо тлумачення поняття 
«судовий контроль», що існує в юридичній літературі.

Так, Н.М. Чепурнова визначає, що судовий контроль – це конституцій-
но закріплена особлива правова форма реалізації контрольної функції держа-
ви у сфері здійснення судової влади, яка виражається в охороні судами кон-
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ституційної, загальної юрисдикції конституційного ладу, прав і свобод людини 
і громадянина, забезпеченні режиму законності, верховенства і прямої дії 
Конституції, здійснювана в особливому процесуальному порядку з метою від-
новлення й охорони законних прав та інтересів людини і всього громадянсько-
го суспільства [3, с.59].

А.П. Гуськова зазначає, що «судовий контроль у досудовому проваджен-
ні є результатом реалізації судової влади, засобом правосуддя, якому прита-
манні такі якості: це є вид державної діяльності, яка здійснюється виключно 
судом, органом державно-судової влади; призначенням його є захист консти-
туційних прав і свобод людини та громадянина, що здійснюється засобами 
кримінального судочинства, регламентованого кримінально-процесуальним 
законом; затверджується цей вид діяльності прийняттям рішення – актом пра-
восуддя» [4, с.352].

Одні науковці розглядають інститут судового контролю як елемент пра-
восуддя. Так, В.О. Лазарева розглядає судовий контроль як універсальний 
спосіб реалізації судом функції забезпечення прав і свобод особи та особливий 
спосіб здійснення правосуддя [5, с.56]. Л.С. Мирза відстоює позицію, що 
діяльність із судового контролю охоплюється поняттям правосуддя, оскільки 
спір сторін є обов язковим атрибутом судово-контрольної діяльності. 
Науковець обґрунтовує свою точку зору тим, що процедура прийняття суддею 
рішення проводиться у рамках судового засідання, в якому беруть участь сто-
рони; за результатами розгляду спору судом виноситься відповідне рішення [6, 
с.88]. 

Отже, до повноважень слідчого судді у здійсненні контролю під час 
досудового розслідування деякі науковці відносять: 1) вирішення питання про 
застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) вирішення 
питань про проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшуко-
вих) дій; 3) розгляд скарг на рішення дій чи бездіяльності слідчого або про-
курора під час досудового розслідування тощо.

Особливості судового контролю наступні: 1) ініціатором судово-контр-
ольного провадження є слідчий, прокурор; 2) процедура судового контролю 
детально регламентована у КПК і завжди передує процесуальній дії, здійснен-
ня якої можливе тільки у випадку згоди судді, в даному випадку слідчого судді 
на обмеження конституційних прав особи. Слідчий суддя перевіряє закон-
ність, обґрунтованість поки що тільки намагання слідчого, прокурора суттєво 
обмежити конституційні права учасників кримінально-процесуальних відно-
син. Розглядаючи клопотання слідчих, прокурорів, матеріали кримінальних 
проваджень, слідчі судді виявляють значну кількість кримінально-процесу-
альних правопорушень. У таких випадках судді відмовляють у застосуванні 
заходів процесуального примусу, у наданні згоди на проведення слідчих (роз-
шукових) дій або негласних слідчих (розшукових) дій. 

Отже, під час досудового розслідування виключно слідчий суддя за кло-
потанням відповідних осіб вирішує питання про застосування таких заходів 
забезпечення кримінального провадження, як: привід (ст.ст. 140-143 КПК), 
накладення грошового стягнення (ст.ст. 144-147 КПК), тимчасове обмеження 
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у користуванні спеціальним правом (ст.ст. 148-153 КПК), відсторонення від 
посади (ст.ст. 154-158 КПК), тимчасовий доступ до речей і документів 
(ст.ст. 159-166 КПК), тимчасове вилучення майна (ст.ст. 167-169 КПК), арешт 
майна (ст.ст. 170-175 КПК), затримання особи (ст.ст. 187-191, ст.ст. 207-213 
КПК).

У ході досудового розслідування слідчим суддею також вирішується 
питання про застосування таких заходів забезпечення як запобіжні заходи 
(ст.ст. 176-213 КПК). Запобіжні заходи – це заходи забезпечення криміналь-
ного провадження, застосування яких супроводжується обмеженням консти-
туційних прав і свобод осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні 
кримінальних правопорушень [7, с.452]. Відповідно до ст.177 КПК України 
метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинува-
ченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігти спро-
бам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які 
мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопору-
шення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, 
обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 
4) перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином; 5) вчинити інше 
кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, 
у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст.176 КПК України запобіжними заходами є: особисте 
зобов’язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою. 

Клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розгляда-
ється слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин 
з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з 
моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинуваче-
ний перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваче-
ним, його захисником до суду відповідного клопотання.

Окремо необхідно звернути увагу на процес застосування примусових 
заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку криміналь-
ної відповідальності. Так відповідно до особи, яка на момент вчинення суспіль-
но небезпечного діяння не досягла віку, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність, не можуть застосовуватися запобіжні заходи, передбачені 
ст.ст. 176, 493 КПК для підозрюваного, обвинуваченого. Діяння, за яке КК 
України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 
п’ять років, за класифікацією злочинів, передбаченою ст.12 КК, належить до 
тяжких та особливо тяжких злочинів. Тому закон дозволяє слідчому судді під 
час досудового розслідування, а суду – у судовому провадженні за клопотан-
ням прокурора і за правилами, передбаченими для обрання запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою, винести ухвалу про поміщення особи, 
передбаченої ст.498 КПК, до приймальника-розподільника для дітей на строк 
до тридцяти днів (з можливим продовженням його ще до тридцяти днів) за 
умови, що прокурор доведе: 1. наявність достатніх підстав вважати, що особа 
вчинила суспільно небезпечне діяння, яке підпадає під ознаки діяння, за яке 
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КК передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років; 
2. наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що особа може здій-
снити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК, та що жоден із більш м’яких заходів не 
може запобігти цьому. Клопотання про застосування до неповнолітнього при-
мусових заходів виховного характеру разом із реєстром матеріалів досудового 
розслідування передається прокурором до суду за правилами територіальної 
підсудності (ст. 32 КПК) [8, с.399].

Звернемо увагу на те, що окремо КПК України надає порядок дозволів 
на проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій: 
обшуку (ч.2 ст.234 КПК), огляду житла чи іншого володіння особи за відсут-
ності добровільної згоди особи, яка ним володіє (ч.2 ст.237 КПК); слідчий екс-
перимент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, за відсутності 
добровільної згоди особи, яка ним володіє (ч.5 ст.240 КПК), примусове віді-
брання біологічних зразків для експертизи (ч.3 ст.245 КПК), примусове залу-
чення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи (ч.3 
ст.242, ч.2 ст.509 КПК), аудіо-, відеоконтроль особи (ст.260 КПК), накладення 
арешту на кореспонденцію (ст.261 КПК); огляд і виїмка кореспонденції (ст.262 
КПК); зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст.263 
КПК); зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст.264 КПК); 
обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи 
(ст.267 КПК); установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 
(ст.268 КПК); спостереження за особою, річчю або місцем (ст.269 КПК); аудіо-
, відеоконтроль місця (ст.270 КПК); контроль за вчиненням злочину у частині, 
якщо виникає необхідність тимчасового обмеження конституційних прав 
особи (ч.8 ст.271 КПК); негласне отримання зразків, необхідних для порів-
няльного дослідження (ст.274 КПК). Важливою гарантією для осіб, права та 
законні інтереси яких можуть бути обмежені або порушені під час проведення 
слідчих (розшукових) дій є їх присутність під час проведення цих процесуаль-
них заходів. З цією метою закон покладає на слідчого, прокурора обов’язок 
вжиття належних заходів для забезпечення їх присутності під час проведення 
слідчої (розшукової) дії [9, с.551].

Слід зауважити, що крім слідчого (за погодженням прокурора) та про-
курора мають право подавати клопотання до слідчого судді про застосування: 
1) судового виклику – підозрюваний, його захисник, потерпілий його пред-
ставник (ст.134 КПК); 2) приводу – сторона кримінального провадження, 
потерпілий (ч.2 ст.140 КПК); 3) тимчасового доступу до речей і документів – 
сторони кримінального провадження (ст.160 КПК); 4) арешту майна – цивіль-
ний позивач (ст.171 КПК).

Наступним видом судового контролю під час розслідування злочинів є 
розгляд слідчим суддею чи судом скарг на деякі процесуальні дії та рішення 
слідчого, прокурора. Принцип оскарження рішень цих державних органів заці-
кавленою особою до суду, безперечно прогресивний і є складовою частиною 
побудови демократичної Української держави [10, с.59].

Як зазначалось вище оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 
досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування 
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передбачено главою двадцять шостою КПК України. На досудовому прова-
дженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 
прокурора (ст.303 КПК України): 

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесені відомостей 
про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у 
неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогам ст.169 КПК, а 
також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити 
у визначений КПК строк, - заявником, потерпілим, його представником чи 
законним представником, володільцем тимчасового вилучення майна;

2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідуван-
ня – потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюва-
ним, його захисником чи законним представником;

3) рішення слідчого про закриття кримінального провадження – заяв-
ником, потерпілим, його представником чи законним представником;

4) рішення прокурора про закриття кримінального провадження – заяв-
ником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрю-
ваним, його захисником чи законним представником;

5) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим – 
особою, якій відмовлено у визнанні потерпілого;

6) рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні 
заходів безпеки – особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, 
передбачені законом;

7) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання 
про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) 
дій – особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, 
законним представником чи захисником;

8) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розсліду-
вання та продовження його згідно з правилами, передбаченими КПК – підо-
зрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його 
представником чи законним представником.

Скарги на рішення, дії чи бездіяльності слідчого чи прокурора передба-
чені ч.1 ст.307 КПК, можуть бути подані особою протягом десяти днів з момен-
ту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого 
чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з 
дня отримання особою її копії.

Відповідно до ст.306 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяль-
ності слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду, не 
пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім 
скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядають-
ся не пізніше п’яти днів з моменту надходження скарги. 

Деякі науковці та практики вважають, що суд зобов’язаний за наявності 
скарги перевіряти законність будь-якої дії чи рішення слідчого, прокурора. 
Юридичною підставою для такого підходу вони вважають положення ст. 55 
Конституції України, яку тлумачать досить розширено. На їх думку, всі рішен-
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ня та дії органу державної влади, а отже і слідчого, прокурора можуть бути 
перевірені судом [11, с.48].

Отже, ми з’ясували предметом судового контролю під час розслідування 
злочинів є: 1) діяльність слідчого судді по прийняттю рішень про обрання 
щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального 
провадження, надання дозволів на провадження окремих слідчих (розшуко-
вих) та негласних слідчих (розшукових) дій, які обмежують конституційні 
права особи; 2) діяльність слідчого судді по розгляду скарг на процесуальні дії 
слідчого, прокурора. Тепер потрібно встановити, у чому полягає мета судового 
контролю.

Виходячи саме із вищенаведеного можна дати наступне визначення 
судового контролю під час досудового розслідування. Це закріплена у 
Конституції України та КПК діяльність суду на стадії досудового розслідуван-
ня кримінального судочинства, яка реалізується ним у встановленій процесу-
альній формі і спрямована на гарантування законності процесуальних дій та 
рішень слідчого, прокурора з метою своєчасного забезпечення захисту та охо-
рони прав і свобод особи.

Всі судово-контрольні дії здійснюються слідчим суддею місцевих судів, 
за деякими виключеннями. Згідно ст.247 КПК, розгляд клопотань про прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється головою іншим суд-
дею Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду 
області, міст Києва та Севастополя, у межах територіальної юрисдикції якого 
знаходиться орган досудового розслідування. 

При здійсненні судового контролю не обговорюється питання про наяв-
ність або відсутність злочину – це питання загального розслідування у кримі-
нальному провадженні. Межі судового контролю не весь кримінальний про-
цес, а тільки сфера конституційних прав і свобод громадян у часових межах 
стадії досудового розслідування. Перед ним стоїть завдання виявити закон-
ність або незаконність дій слідчого, прокурора саме у даній сфері. Для його 
вирішення немає необхідності збирати докази з дотриманням складної про-
цедури, що притаманна кримінальному процесу, застосовувати примус. 
Структура і зміст судового засідання з судового контролю набагато простіше 
процесуальної форми судового засідання по кримінальних справах. 

Ефективність здійснення судового контролю під час розслідування зло-
чинів обумовлюється низкою факторів, головним з яких є належна правова 
регламентація основних засад цієї діяльності та досконалість процесуального 
механізму. Тому важливе значення в контексті даної проблематики має вирі-
шення законодавцем питань щодо визначення місця та статусу суддів, до ком-
петенції яких належить реалізація цієї важливої процесуальної функції, їх 
повноважень, порядку розгляду відповідних подань, скарг та прийняття 
рішення.

Щодо проблеми розширення меж судового контролю під час розсліду-
вання злочинів заслуговує прискіпливої уваги законодавство інших країн. У 
тій же Російській Федерації на стадії досудового розслідування суд приймає 
рішення: 1) про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (п.1 
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ч.2 ст.29 КПК); 2) про проведення особистого обшуку, за виключенням випад-
ків, передбачених ст.93 цього Кодексу (п.6 ч.2 ст.29 КПК). Згідно з КПК 
Франції, на досудовому провадженні слідчий суддя наділений повноваженням 
видати мандат на застосування такого заходу процесуального примусу, як при-
від. Відповідно до КПК Німеччини суддя під час досудового розслідування 
має повноваження: 1) застосовувати арешт щодо свідка з метою спонукати 
його до дачі показань; 2) прийняти рішення про проведення виїмки докумен-
тів, звукозапису та інших матеріалів, які є в розпорядженні конкретної редак-
ції, видавництва, друкарні чи радіостанції; 3) видавати припис про арешт та 
вилучення майна з метою забезпечення його зберігання та конфіскації; 
4) давати наказ про розшук, якщо обвинувачений втік або переховується; 
5) обирати запобіжний захід – застава та встановлювати її розмір [12, 
с.287-322].

Висновки. Отже, в роботі розглянуто повноваження слідчого судді під 
час досудового розслідування. З вищенаведеного ми можемо дійти висновку, 
що слідчий суддя здійснює судовий контроль за дотримання прав, свобод та 
інтересів осіб у кримінальному провадженні, шляхом надання дозволів на 
застосування заходів забезпечення, в тому числі запобіжних заходів, надання 
дозволів на проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшуко-
вих) дій, розгляд скарг на рішення, дій чи бездіяльності слідчого або прокуро-
ра під час досудового розслідування та розгляд інших процесуальних питань у 
кримінальному провадженні. Але надлишкове втручання суду у провадження 
досудового розслідування може призвести до порушення прав учасників кри-
мінального процесу. Покладення на суд повноваження розглядати скарги на 
всі без виключення процесуальні дії та рішення органів досудового розсліду-
вання, прокурора, було б не правильним. Розгляд скарги у відкритому судово-
му засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розсліду-
вання. Однак справа не тільки у специфіці досудового провадження. Зростання 
кількості скарг призведе не тільки до посилення загрузки на суддів, але і 
збільшення строків досудового розслідування та строків розгляду скарг. Якщо 
учасники процесу будуть оскаржувати до слідчого судді, суду будь-які дії слід-
чого, прокурора, то досудове розслідування буде паралізоване.
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Кисленко Д.П., Кузьмічов Я.В. Поняття та сутність судового контролю під 
час досудового розслідування

У статті розглянуто повноваження слідчого судді щодо здійснення судового 
контролю під час досудового розслідування.
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Кисленко Д.П., Кузьмичев Я.В. Понятие и суть судебного контроля во 
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Постановка проблеми. Зважаючи на сучасні тенденції законотворчого 
процесу в Україні у сфері регулювання кримінальних процесуальних право-
відносин та реалії процесуальної діяльності органів досудового розслідування 
важливе місце у сфері наукових досліджень з кримінального процесу посідає 
інститут забезпечення нерозголошення відомостей досудового розслідування, 
регламентований ст.222 Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК). У науці кримінального процесу він розглядається як сукупність 
процесуальних норм, які забезпечують таємницю досудового розслідування, у 
зв’язку із чим сприяють досягненню завдань кримінального провадження [8, 
с. 4; 14, с. 76-78]. 

З огляду на проблематику дослідження нормативних приписів кримі-
нального процесуального законодавства, варто погодитись із твердженням 
вчених, які звертають увагу на нагальну необхідність законодавчого уточнення 
визначення поняття і змісту таємниці слідства та судочинства, а також визна-
чення конкретних організаційно-правових механізмів захисту інформації з 
обмеженим доступом [3, c. 314]. Актуальність дослідження кримінальних про-
цесуальних питань, пов’язаних із забезпеченням нерозголошення відомостей 
досудового розслідування підкреслюється й тим, що у слідчо-судовій практиці 
наявні випадки необхідності застосування цього правового інституту й у судо-
вих стадіях кримінального провадження, що у свою чергу, свідчить про його 
важливість для усієї сфери кримінальних процесуальних відносин, а не тільки 
для стадії досудового розслідування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Процесуальних положень 
щодо забезпечення нерозголошення відомостей досудового розслідування 
торкались у свої працях чимало вчених, серед них: В.В. Вапнярчук, В.І. Галаган, 
Ю. М. Грошевий, Н.В. Жогін, Н.С. Карпов, В.С. Кузьмічов, А.В. Крилов, 
П.Г. Назаренко, В.П. Лавров, В.Г. Лісогор, Л.М. Лобойко, О.В. Капліна 
І.В. Смолькова, В.М. Тертишник та інші. Серед нещодавніх публікацій у роз-
різі положень чинного КПК розглядувану нами проблему досліджували: 
Ємельянов С.Л. «Таємниця слідства та судочинства в Україні», Остапенко О.Є. 
«Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування як 
гарантія охорони нотаріальної таємниці», Ляш А.О. «Недопустимість розголо-
шення відомостей досудового розслідування», Якубова А.З. «Недопустимість 
розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальному прова-
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дженні» [3; 9; 10; 14]. Водночас, дискусійними у науці кримінального процесу-
ального права залишаються й питання щодо нормативного тлумачення та 
співвіднесення понять: «відомості досудового розслідування», «таємниця 
досудового розслідування», а також їх правова регламентація нормами кримі-
нального та кримінального процесуального законів України [14]; нормативне 
формулювання положень ст. 222 КПК та процесуальна форма дій слідчого 
щодо забезпечення нерозголошення відомостей досудового розслідування [9]; 
предмет таємниці досудового слідства (обсяг та види інформації, яка не під-
лягає розголошенню [3]; взаємозв’язок процесуальних положень щодо нероз-
голошення відомостей досудового розслідування із іншими охоронюваними 
законом таємницями у кримінальному провадженні [10]. У зв’язку із багато-
гранністю перерахованих напрямів наукових досліджень, у науці криміналь-
ного процесуального права зверталась увага і на те, що правовий інститут 
таємниці слідства та судочинства в Україні знаходиться лише на стадії форму-
вання [10, с. 157].

Метою статті є розгляд кримінальних процесуальних гарантій нерозго-
лошення відомостей досудового розслідування у контексті положень кримі-
нального процесуального законодавства, які безпосередньо спрямовані на 
досягнення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та 
неупередженого розслідування.

Основні результати дослідження. Нерозголошення відомостей досудо-
вого розслідування (таємниця досудового розслідування) у кримінальному 
процесуальному праві, як правило, розглядається у системі загальних поло-
жень досудового розслідування [14, с.201]. Поряд із кримінальними процесу-
альними проблемами забезпечення нерозголошення відомостей досудового 
розслідування, перебувають й питання криміналістичного забезпечення таєм-
ниці досудового слідства. Наприклад, В.Г. Лісогор вважає, що криміналістичне 
забезпечення збереження таємниці досудового слідства включає комплексні 
взаємопов’язані заходи організаційного та тактичного характеру [8, c.15].

Відповідно до положень ст.222 КПК, відомості досудового розслідуван-
ня можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обся-
зі, в якому вони визнають можливим. Водночас у ч.2 визначено припис про те, 
що у необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали 
відомі відомості досудового розслідування, у зв’язку з участю в ньому, про їх 
обов’язок не розголошувати такі відомості без його дозволу, а їх незаконне роз-
голошення тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом 
(сьогодні така, кримінальна, відповідальність передбачена ст.387 Кримінального 
кодексу України).

Якщо ж звернутися до формулювань, які зустрічаються у теорії кримі-
нального процесуального права та кримінальному процесуальному законодав-
стві України щодо назви досліджуваного нами процесуального інституту, то 
варто відмітити нерівнозначність понять «таємниця досудового розслідуван-
ня» і «нерозголошення відомостей досудового розслідування». Адже перше – 
визначає результат можливих процесуальних дій слідчого, прокурора у межах 
правових положень ст.222 КПК, то друге – процес за допомогою якого має 
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бути досягнутий відповідний результат – втаємничення відомостей досудово-
го розслідування. Зважаючи на те, що до завдань кримінального провадження 
належать перш за все положення, які відображають результати кримінального 
провадження (наприклад, захист особи, суспільства та держави від криміналь-
них правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження), то ст.222 КПК, на наш погляд, має мати назву: 
«Таємниця відомостей досудового розслідування». 

Як і будь-який кримінальний процесуальний інститут, правові поло-
ження визначені ст.222 КПК, тісно взаємопов’язані з нормами КПК, які ство-
рюють механізми реалізації приписів про нерозголошення відомостей досудо-
вого розслідування. Водночас їх окремі елементи виступають процесуальними 
гарантіями забезпечення таємниці досудового розслідування. Державним 
органам і посадовим особам кримінальні процесуальні гарантії забезпечують 
можливість виконання своїх обов’язків та використання наданих повноважень 
для виконання завдань кримінального провадження, а іншим учасникам кри-
мінального процесу – реально використовувати надані їм процесуальні засоби 
для охорони прав, свобод і законних інтересів [5, c.56].

Аналізуючи норми кримінального процесуального законодавства, на 
наш погляд,  доцільно виділити наступні гарантії нерозголошення відомостей 
досудового розслідування: 1) нормативно-правові приписи та формулювання 
правових заборон розголошувати без дозволу органів досудового розслідуван-
ня та прокурора інформацію, здобуту під час кримінального провадження, які 
викладені у нормах кримінального та кримінального процесуального законо-
давства; 2) процесуальна діяльності суб’єктів кримінального провадження, яка 
має на меті забезпечити режим таємниці досудового розслідування; 3) проце-
суальна форма документів, які складаються у зв’язку з попередженням учас-
ників кримінального провадження про недопустимість розголошення відомос-
тей досудового розслідування під загрозою кримінальної відповідальності; 
4) предмет та обсяг інформації отриманої під час досудового розслідування, 
щодо якої забезпечується режим нерозголошення; 5) процесуальний статус 
суб’єктів кримінального процесу, зокрема, їх процесуальний обов’язок не роз-
голошувати відомості досудового розслідування; 6) засади кримінального про-
вадження, які визначають підґрунтя забезпечення таємниці досудового роз-
слідування; 7) строки дії заборони розголошувати відомості досудового роз-
слідування; 8) процесуальні можливості органів досудового розслідування та 
прокурора застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження з 
метою реалізації положень визначених ст.222 КПК. 

Опосередковано правовий режим нерозголошення відомостей досудо-
вого розслідування забезпечують елементи (фактично гарантії) щодо: кримі-
налістичного забезпечення таємниці розслідування з огляду на тактику про-
вадження слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, прийняття 
рішень, а також методика розслідування кримінальних правопорушень при 
провадженні у яких виникає необхідність забезпечити нерозголошення отри-
маних відомостей; подолання негативних наслідків для розслідування кримі-
нального правопорушення та можливих форм і методів процесуальної діяль-
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ності органів досудового розслідування у зв’язку із цим, а також забезпечення 
належного виконання завдань кримінального судочинства у цілому, у випад-
ках розголошення або ж незабезпечення органами досудового розслідування 
реалізації правових процедур визначених у ст.222 КПК щодо нерозголошення 
відомостей досудового розслідування.

Показовою з цього приводу є позиція законодавця щодо поділу слідчих 
(розшукових) дій за критерієм гласності (відкритості, загальнодоступності їх 
результатів для усіх учасників кримінального провадження). З одного боку – 
слідчі (розшукові) дії, з іншого – главою 21 КПК регламентовано процесуаль-
ну форму проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які визначаються 
як різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведен-
ня яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених 
КПК України (ст.246 КПК). Водночас, законодавче закріплення можливостей 
слідчого, прокурора зобов’язати учасників кримінального провадження не 
розголошувати відомості досудового розслідування створює умови для обме-
ження гласності будь-якої процесуальної діяльності сторони обвинувачення у 
стадії досудового розслідування до прийняття прокурором одного з процесу-
альних рішень, визначених ч.2 ст.283 КПК, після виконання процесуальних 
дій, передбачених ст.290 КПК, щодо відкриття матеріалів іншій стороні.

Наприклад, ч.2 ст.66 вказує на обов’язок свідка не розголошувати без 
дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються 
суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 
(здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконан-
ням його обов’язків. В ч.3 цієї ж статті схоже положення стосується особи, яку 
залучають до проведення процесуальних дій під час досудового розслідуван-
ня як понятого або яка стала очевидцем таких дій, про обов’язок не розголо-
шувати відомості щодо проведеної процесуальної дії. Такі ж положення КПК 
стосуються й перекладача (п.4 ч.3 ст.68 КПК) та спеціаліста (п.3 ч.5 ст.71 
КПК). 

Забезпечуючи нерозголошення відомостей досудового розслідування, 
кримінальний процесуальний закон гарантує захист під час кримінального 
провадження відомостей з приводу тих обставин щодо надання яких є пряма 
заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська таємниця, професійна таємни-
ця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) або які можуть стати підста-
вою для підозри, обвинувачення у вчиненні особою, близькими родичами чи 
членами її сім’ї кримінального правопорушення, а також щодо службових осіб, 
які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які конфіденційно співп-
рацюють із органами досудового розслідування (ч.8 ст.224 КПК). У зв’язку із 
цим варто погодитись із думками Р.В. Баранніка та П.Г. Назаренко, які зазна-
чають що таємниця досудового розслідування належить до категорії професій-
них таємниць, оскільки вона випливає із змісту кримінально-процесуальної 
діяльності [1, c.18].

Досліджуючи окреслену нами проблему А.О. Ляш пропонує доповнити 
ст.222 КПК ч.3 про те, що розголошення відомостей про приватне життя учас-
ника кримінального процесу без його письмової згоди не допускається. Також 
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не підлягають розголошенню виявлені під час проведення обшуку, огляду чи 
іншої слідчої (розшукової) дії обставини особистого життя осіб, які прожива-
ють або тимчасово перебувають у приміщенні або іншому місці, де проводять 
такі дії [9, c.10-11]. 

Вважаємо, що таке положення буде конкретизувати напрями реалізації 
засади невтручання у приватне життя, але його доцільно було б викласти у 
ст. 15 КПК, а не у ст.222, яка на наш погляд, має більш широкий (універсаль-
ний) характер і може у певних випадках стосуватися будь-яких відомостей, що 
отримані під час досудового розслідування. Крім того, відомості, які станов-
лять таємницю досудового розслідування отримуються не лише припрова-
дженні слідчих (розшукових) дій.   

З огляду на процесуальну діяльність органів досудового розслідування 
у системі МВС України, правові гарантії нерозголошення відомостей досудо-
вого розслідування визначаються й у відомчих нормативно-правових актах. 
Зокрема, Наказом МВС України №686 від 9 серпня 2012 р. «Про організацію 
діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ 
України»  закріплено положення про те, що начальник слідчого відділу органі-
зовує висвітлення в засобах масової інформації стану розслідування окремих 
кримінальних правопорушень з урахуванням таємниці досудового розсліду-
вання, а слідчий  зобов’язаний не розголошувати відомості, що становлять 
державну чи іншу охоронювану законом таємницю, інформацію про приватне 
(особисте і сімейне) життя особи та інші відомості, здобуті при розслідуванні 
кримінальних правопорушень [12]. У зв’язку із цим у літературі зустрічаються 
пропозиції щодо КПК доповнення статтями, які б визначали обов’язки слідчо-
го, керівника органу досудового розслідування, слідчого судді, суду при реалі-
зації своїх повноважень не розголошувати відомості, що становлять таємницю, 
яка охороняється законом, отримані під час кримінального провадження [10, 
c.156]. З таким твердженням можливо погодитись лише частково, оскільки 
його нормативне закріплення не узгоджується із положеннями ч.1 ст.222 КПК 
щодо процесуальної можливості слідчого, прокурора визначати обсяг та 
характер відомостей, які підлягають або не підлягають розголошенню. 
Доцільно звернути увагу і на деяку логічну суперечність викладу тез у ч.1 та 
ч.2 ст.222 КПК. Оскільки законом не надано відповіді на питання: які відомос-
ті досудового розслідування можна розголошувати і яка форма отримання 
відповідного дозволу на розголошення відомостей учасником кримінального 
провадження, який є їх фактичним власником? 

Продовжуючи дослідження окреслених нами питань, зазначимо, що 
однією з гарантій забезпечення нерозголошення відомостей досудового роз-
слідування є процесуальна форма попередження про обов’язок не розголошу-
вати відомості досудового розслідування і процесуальний документ, який при 
цьому має бути складений або у якому такий факт має бути відображений. 
Адже дійсно, з метою подолання розбіжностей під час документування факту 
попередження про нерозголошення відомостей оперативно-розшукової діяль-
ності і досудового розслідування, назву документа необхідно визначити в 
законі [9, c.10].
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У науці кримінального процесуального права пропонувалось фіксувати 
попередження про обов’язок не розголошувати дані досудового розслідування 
або у протоколі слідчої дії, результати якої органи досудового розслідування 
забороняють розголошувати, або в окремому, спеціально для цього призначе-
ному протоколі чи іншому документі (наприклад, підписці про нерозголошен-
ня даних досудового розслідування), оскільки письмова форма надасть мож-
ливість обґрунтовано вирішити питання про відповідальність винних у роз-
голошенні даних досудового розслідування осіб [2, c.33-34, 9, с.10-11]. У літе-
ратурі існує і твердження про те, що рішення слідчого або прокурора про 
необхідність забезпечити нерозголошення відомостей досудового розсліду-
вання має бути оформлене мотивованою постановою відповідно до вимог ч. 3, 
5-7 ст. 110 КПК в якій вони обґрунтовують момент, мету та обсяг такого роз-
голошення [9, c.10-11].

Окремі працівники слідчих підрозділів, з метою реалізації положення 
ч.2 ст.222 КПК, вважають необхідним фіксувати таке попередження у формі 
«Протоколу попередження про недопустимість розголошення відомостей 
досудового розслідування», у якому фіксується факт ознайомлення відповід-
ної особи зі змістом ст.222 КПК про недопустимість розголошення відомостей 
досудового розслідування, а з ст.387 Кримінального кодексу України про кри-
мінальну відповідальність за розголошення даних досудового слідства або 
дізнання [11].

Правильність такої позиції, без внесення змін та доповнень до ст.222 
КПК, на наш погляд, є сумнівною з наступних причин. По-перше, на відміну 
від КПК України 1960 р., чинний КПК у ст.3 «Визначення основних термінів 
кодексу» окремого визначення протоколу не передбачає, а у ч.1 ст.104 вказує 
на те, що у випадках, передбачених КПК, хід і результати проведення процесу-
альної дії фіксуються у протоколі. За такої умови протокол складається лише 
у випадках коли така форма фіксування кримінального провадження прямо 
передбачена у кримінальному процесуальному законі, наприклад ч.1 ст.228, 
ст.231, ч.8 ст.236, ч.4 ст.237 КПК та ін. Водночас у ст.224 КПК «Допит», зако-
нодавець не наголошує на процесуальній формі фіксування процесу допиту. 
При цьому загальноприйнятим є положення про те, що будь-яка слідча (роз-
шукова) дія фіксується у протоколі її проведення про що є непряма згадка у 
ч.6 ст.223 КПК. У зв’язку із цим ми пропонуємо доповнити ст.223 КПК ч.9 
наступного змісту: «Хід та результати слідчих (розшукових) дій фіксуються у 
протоколі, який складається за правилами визначеними ст.104 КПК», а також 
визначити у ч.2 ст.222 КПК, що формою фіксування попередження особи про 
недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування є виключ-
но окремий протокол, а у випадках, коли особа, у силу свого процесуального 
статусу попереджалась про недопустимість розголошення відомостей досудо-
вого розслідування при проведенні слідчої (розшукової) дії – протокол такої 
слідчої (розшукової) дії.

Висновки. Враховуючи викладене, гарантії нерозголошення відомостей 
досудового розслідування – це система правових положень кримінального 
процесуального законодавства, які у своїй сукупності та взаємодії забезпечу-



КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА

ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

191

ють таємницю досудового розслідування та дозволяють реалізувати загальні 
завдання кримінального провадження. До таких гарантій варто відносити: 
нормативно-правові приписи кримінального та кримінального процесуально-
го законодавства щодо заборони розголошувати без дозволу органів досудово-
го розслідування та прокурора інформацію здобуту під час кримінального 
провадження; процесуальну діяльність суб’єктів кримінального провадження, 
яка має на меті забезпечити режим таємниці досудового розслідування; про-
цесуальну форма документів, які складаються у зв’язку з попередженням учас-
ників кримінального провадження про недопустимість розголошення відомос-
тей досудового розслідування під загрозою кримінальної відповідальності; 
предмет та обсяг інформації отриманої під час досудового розслідування щодо 
якої забезпечується режим нерозголошення; процесуальний статус суб’єктів 
кримінального процесу, зокрема, в частині їх процесуальних обов’язків не роз-
голошувати відомості досудового розслідування; засади кримінального про-
вадження, які визначають підґрунтя забезпечення таємниці досудового роз-
слідування; строки дії заборони розголошувати відомості досудового розсліду-
вання; процесуальні можливості органів досудового розслідування та проку-
рора застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження з метою 
забезпечити нерозголошення відомостей досудового розслідування.

З метою удосконалення положень чинного кримінального процесуаль-
ного законодавства, вважаємо доцільним внести у ст.222 КПК наступні зміни 
та доповнення, зокрема: назву статті викласти у наступній редакції: «Таємниця 
відомостей досудового розслідування»; у ч.2 ст.222 КПК після слів «… без його 
дозволу» доповнити словами «про що складає протокол з врахуванням поло-
жень ст.104 цього Кодексу».  
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Осауленко О.А.  Кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відо-
мостей досудового розслідування 

У статті розглянуто кримінальні процесуальні гарантії нерозголошення відо-
мостей досудового розслідування з огляду на процесуальну форму діяльності органів 
досудового розслідування у сучасних умовах. Сформульовано напрями удосконалення 
чинного кримінального процесуального законодавства з метою належного правового 
забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування з 
огляду на теорію та практику кримінальної процесуальної діяльності органів досудо-
вого розслідування.

Ключові слова: досудове розслідування; органи досудового розслідування; про-
цесуальні дії; форми фіксування кримінального провадження; процесуальний статус 
учасників кримінального провадження; відомості досудового розслідування. 

Осауленко О.А. Уголовные процессуальные гарантии неразглашения све-
дений досудебного расследования

В статье рассматриваются уголовные процессуальные гарантии обеспечения 
недопустимости разглашения сведений досудебного расследования, учитывая про-
цессуальную форму деятельности органов досудебного расследования в современных 
условиях. Сформулировано направление усовершенствования действующего уголовно-
процессуального законодательства с целью качественного правового обеспечения 
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недопустимости разглашения сведений досудебного расследования, учитывая теорию 
и практику уголовной процессуальной деятельности органов досудебного расследова-
ния.

Ключевые слова: досудебное расследование; органы досудебного расследова-
ния; процессуальные действия; формы фиксации уголовного судопроизводства; 
процессуальный статус участников уголовного судопроизводства; сведения досудеб-
ного расследования.

Osaulenko O.A. Criminal procedural guarantees of nondisclosure of data of 
pre-judicial investigation

In this article reviewed criminal procedure guarantees of ensuring inadmissibility of 
disclosure of data of pre-judicial investigation considering a procedural form of activity of 
bodies of pre-judicial investigation in modern conditions. It is formulated the directions of 
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Постановка проблеми. Стан захисту та реалізації прав і свобод людини 
у кримінальному провадженні, зокрема й реалізація його загальних засад, 
визначених ст. 7 Кримінального процесуального кодексу України (далі – 
КПК)  сьогодні викликає численні дискусії як у наукових колах, так і серед 
представників підрозділів досудового розслідування, прокуратури та органів 
судової влади. Належна реалізація окремих засад кримінального проваджен-
ня, зокрема презумпції невинуватості, гласності та відкритості судового про-
вадження, невтручання у приватне життя, забезпечення права на захист стала 
предметом жвавого обговорення цього питання у суспільстві. Зокрема, спіль-
нота правозахисників, враховуючи численні порушення прав людини, які 
допускаються учасниками кримінального провадження через недотримання 
вимог законодавства та його недосконалість, вважають, що працівники органів 
досудового розслідування та прокуратури повинні докладати більше зусиль 
задля виконання своїх функцій відповідно до міжнародних стандартів, закрі-
плених зокрема в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
практиці Європейського суду з прав людини [2]. 

Варто констатувати, що якісне та ефективне досягнення завдань кримі-
нального провадження визначених ст. 2 КПК неможливе без дотримання про-
цесуальної форми обмеження окремих прав і законних інтересів людини у 
сфері кримінального судочинства.  У зв’язку із цим, доцільно погодитись із 
твердженням, висловленим у науці кримінального процесуального права 
України про те, що сьогоднішніми завданнями держави повинно бути створен-
ня дієвих механізмів охорони й захисту прав та свобод людини, систематиза-
ція та вдосконалення законодавства; зміцнення начал громадянського суспіль-
ства та зміцнення державно-правової системи; вдосконалення практики пра-
вотворення, правореалізації і контролю за виконанням закону; підвищення 
рівня правової культури, правосвідомості громадян і подолання правового 
нігілізму [7, с.390]. Водночас, реалізація будь-яких правових ідей, принципів 
та інститутів у правовій системі відбувається завдяки існуванню сприятливих 
для правотворчої і правоохоронної діяльності соціально-політичних умов і 
факторів, а також спеціальних засобів із зміцнення правопорядку і забезпечен-
ня прав та інтересів кожного учасника правовідносин [1, с.63].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Невтручання у приватне 
життя людини у контексті нового кримінального процесуального законодав-
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ства України як засаду кримінального провадження у своїх працях досліджу-
вало чимало вчених, зокрема: О.В. Баулін, В.І. Галаган, Г.В. Гончаренко, 
С.Л. Ємельянов , Ю.В. Лисюк, О.А. Ляш, Л.М. Лобойко, В.В. Назаров, 
О.Є. Остапенко, Д.П. Письменний, Т.А. Плугатар, Ж.В. Удовенко, Л.Д. Удалова, 
О.Г. Яновська та ін. Водночас, у зв’язку із сучасними процесами реформуван-
ням кримінального процесуального законодавства у напрямі більш належного 
питання підстав, меж та умов обмеження цього права людини у кримінально-
му провадженні у сучасних працях вчених-процесуалістів розглядається не 
завжди.

Метою статті є аналіз положень кримінального процесуального законо-
давства, які визначають процесуальну форму законного та обґрунтованого 
обмеження права людини на невтручання у приватне життя.

Основні результати дослідження. Проблема захисту приватного життя 
особи у кримінальному провадженні, має такі аспекти, як: законодавчий (нор-
мативний) – визначення у нормативно-правових актах положень щодо охоро-
на сфери приватного життя особи від безпідставного (протизаконного) втру-
чання у нього суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності, а також права 
людини на самостійний захист цього права та відшкодування шкоди у разі 
його порушення; інформаційний – зберігання у таємниці (нерозповсюдження) 
усіх наданих або отриманих відомостей приватного характеру; тактичний – 
визначається кримінальною процесуальною формою, а також специфікою 
обставин, які підлягають доказуванню стосовно конкретних обставин кримі-
нального провадження; правозастосовчий – можливість органів досудового 
розслідування, прокуратури та судової влади, а в окремих випадках і самої 
особи самостійно забезпечити охорону свого приватного життя, а також ефек-
тивне функціонування прокурорського нагляду, відомчого процесуального та 
судового контролю щодо виявлення та усунення порушень прав людини у 
кримінальному провадженні.

Кримінальний процесуальний закон не визначає перелік відомостей, на 
які має розповсюджуватись заборона визначена ст.15 КПК, а також правовий 
режим їх охорони. У зв’язку із цим, з метою з’ясування переліку інформації, 
яка стосується приватного життя особи, доцільно розглядати й окремі поло-
ження суміжних, у цьому сенсі, галузей правових знань та окремих норматив-
но-правових актів. 

Зокрема, наказом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 
8 січня 2014 р. № 1/02-14 затверджено Порядок повідомлення Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини про обробку персональних даних, яка 
становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, 
про зміну відомостей, що підлягають повідомленню, та про структурний під-
розділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом 
персональних даних при їх обробці. У ньому, визначено, що обробка персо-
нальних даних, що становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів – це 
будь-яка дія або сукупність дій, а саме збирання, реєстрація, накопичення, 
зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (роз-
повсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому числі з 
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використанням інформаційних (автоматизованих) систем, яка здійснюється 
щодо персональних даних про: расове, етнічне та національне походження; 
політичні, релігійні або світоглядні переконання; членство в політичних парті-
ях та/або організаціях, професійних спілках, релігійних організаціях чи в гро-
мадських організаціях світоглядної спрямованості; стан здоров’я; статеве 
життя біометричні дані; генетичні дані; притягнення до адміністративної чи 
кримінальної відповідальності; застосування щодо особи заходів у рамках 
досудового розслідування; вжиття щодо особи заходів, передбачених Законом 
України «Про оперативно-розшукову діяльність»; вчинення щодо особи тих 
чи інших видів насильства; місцеперебування та/або шляхи пересування 
особи [15, c.299-300]. Таким чином, цим документом констатується, що оброб-
ка становить особливий ризик у разі, якщо володільцем обробляються так 
звані чутливі категорії персональних даних, оскільки будь-які дії з такими 
даними є самі по собі серйозним втручанням у право особи на приватність. 
Викладені тези є актуальними й до сфери кримінальних процесуальних від-
носин. Натомість, КПК на учасників кримінального провадження покладає 
лише загальний обов’язок зобов’язаний запобігати розголошенню до інформа-
ції про приватне життя особи, якщо їм було надано доступ до такої інформації 
у контексті нерозголошення відомостей досудового розслідування визначених 
ст.222 КПК. З метою посилення захисту права особи на невтручання у при-
ватне життя, у науці кримінального права, вченими пропонувалось доповнити 
Кримінальний кодекс України ст.1821 «Незаконне втручання в особисте і 
сімейне життя особи», в якій передбачити «спричинення тяжких наслідків» як 
кваліфікуючу ознаку [3, с.131].

Сьогодні у чинному КПК в окремих нормах встановлено процесуальні 
підстави і умови обмеження права людини на невтручання у приватне життя 
(наприклад, ч.2 ст.246 КПК передбачає умову проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій за якої, вони проводяться у випадках, якщо відомості про 
злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб; ч.1 
ст.258 КПК визначає ухвалу слідчого судді як підставу втручання у приватне 
спілкування). Як вже відзначалось у процесуальній літературі, вимога про 
недопустимість неправомірного втручання у приватне життя при провадженні 
слідчих (розшукових) дій, визначена у ст.15 КПК України, носить загальний і 
загальнообов’язковий характер і повинна законодавчо поширюватися на всю 
без винятків їх сукупність [12, с.3]. 

Водночас, процесуальні межі такого обмеження визначаються на під-
ставі оцінки доказів у кримінальному провадженні сторонами кримінального 
провадження. Зауважимо, щодо сторона захисту не належить до суб’єктів 
оцінки доказів у межах положень ст.94 КПК, але ч.2 цієї статті визначає, що 
жоден доказ не має наперед встановленої сили, а учасники кримінального про-
вадження вправі, самостійно оцінюючи докази, у межах положень визначених 
КПК заявляти клопотання та оскаржувати дії і рішення органів досудового 
розслідування, прокуратури, судової влади.

У межах положень Кримінально-процесуального кодексу України 1960 
року, окремі вчені вже приділяли увагу розгляду умов та меж обмеження права 
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людини на недоторканність особистого життя [13, c.143-149]. Досліджувались 
й схожі поняття як межі доказування, а у законодавстві – межі судового роз-
гляду. С.М. Стахівський зазначав, що більшість процесуалістів пов’язує межі 
доказування з певним обсягом, сукупністю доказів у кримінальній справі, які 
дозволяють з достатньою повнотою встановити усі обставини, що входять до 
предмета доказування [10, c.34]. Є.Г. Коваленко, межі доказування визначає як 
кордони, обсяг і глибину дослідження усіх істотних обставин справи, зазна-
чаючи, необґрунтоване розширення меж доказування обумовлює невиправда-
ну надмірність доказової інформації [5, c.104-104]. В.С. Шадрін зазначає, що 
обмеження прав особи можливе лише у мінімальних межах, які визначаються 
виключно необхідністю забезпечити права інших осіб та інтереси суспільства 
[14, c.50]. Дійсно, моральним і законним є збирання лише тих доказів, які сто-
суються розслідування конкретного кримінального правопорушення, тому не 
слід фіксувати в протоколах слідчих (розшукових) чи негласних слідчих (роз-
шукових) дій інформацію, яка стосується приватного життя громадян, його 
подробиць, якщо це не належить до обставин, які підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні [8, с.117-118]. Водночас, з огляду на здебільшого 
інформаційний зміст досліджуваного нами права людини, доцільною є й теза 
про критерії законного втручання у розумінні Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод та Конвенції про захист осіб у зв’язку з авто-
матизованою обробкою персональних даних, адже таке втручання повинно 
бути: законним; мати легітимну мету; пропорційним та необхідним для досяг-
нення зазначеної мети [15, c.314]. Загалом підтримуючи такі твердження, на 
наш погляд, процесуальні межі обмеження невтручання у приватне життя 
варто розглядати через сукупність обставин, які підлягають доказуванню у 
кримінальному провадженні, тому приватне життя людини може ставати 
об’єктом уваги органів розслідування, прокуратури та суду лише у тому обсязі, 
у якому одержані відомості сприяють встановлення обставин, перелік яких 
наведено у статтях 91, 485, 501 та 505 КПК щодо окремих матеріально-право-
вих ситуацій.

Водночас, в окремих випадках межі втручання в приватне життя, у пері-
одичній науці кримінального процесуального права не обґрунтовано визнача-
ються як обставини особистого існування людини, таємниця віросповідання, 
конфіденційність творчого і духовного життя; обставини життєдіяльності 
людини, дані щодо здоров’я, фізичного і інтелектуального розвитку людини 
[11, с.239]. Адже, межі такого втручання встановлюються окремими, галузеви-
ми нормативно-правовими актами (до яких належить й кримінальне процесу-
альне законодавство), у межах та на підставі якого допускається обмеження 
цього права людини, тому не варто ототожнювати  загальнотеоретичну сут-
ність права людини на невтручання у приватне життя з механізмом його реа-
лізації у певній сфері правовідносин.

Щодо підстав обмеження права на невтручання у приватне життя, спра-
ведливим є твердженням Г.Б. Романовського про те, що недоторканність осо-
бистого (приватного) життя порушується і під час поширення достовірної 
інформації, яка не стосується певної суспільної діяльності [9, c.32]. 
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Загальновизнаним положенням є те, що у законодавстві України передбачені 
конкретні випадки, коли збирання, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу допускається без її згоди, зокрема, якщо 
така діяльність обумовлена інтересами національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини, у тому числі й у сфері кримінального судочинства. 
Загальними підставами обмеження права людини на невтручання у приватне 
життя є перш за все процесуальні рішення органів досудового розслідування, 
прокуратури або судової влади (постанова, ухвала), які прийняті з дотриман-
ням встановленої кримінальним процесуальним законом форми, а також 
обґрунтування необхідності проведення процесуальних дій, які проводяться 
на підставі внутрішнього переконання слідчого або прокурора без оформлення 
певного процесуального рішення визначеного ст.110 КПК  (наприклад, допит 
свідка). 

Умови обмеження права людини на невтручання у приватне життя обу-
мовлюється та гарантується існуванням положення КПК, які визначені стат-
тями 87 та 88 КПК.    Зокрема, відповідно до ч.1 ст.87 КПК, недопустимими є 
докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, 
гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-
які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного 
порушення прав та свобод людини. Водночас, положення ч.1 ст.88 КПК, 
визначає, що докази, які стосуються судимостей підозрюваного, обвинуваче-
ного або вчинення ним інших правопорушень, що не є предметом цього кримі-
нального провадження, а також відомості щодо характеру або окремих рис 
характеру підозрюваного, обвинуваченого є недопустимими на підтвердження 
винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення. Тобто умови визначають фактичну можливість отримання інфор-
мацію про приватне життя особи, а також її використання у кримінальному 
провадженні у подальшому.

З огляду на межі, підстави та умови обмеження права на недоторкан-
ність особистого життя, вважаємо необхідним торкнутися ще одного важливо-
го положення як нерозголошення відомостей досудового розслідування (ст.222 
КПК України). У чинному КПК його мета полягає у забороні під загрозою 
кримінальної відповідальності розголошувати відомості, зібрані під час про-
ведення досудового розслідування, які містяться в протоколах, постановах та 
інших документах, що знаходяться у кримінальному провадженні. 
Попередження про нерозголошення відомостей досудового розслідування і 
кримінальну відповідальність за ст. 387 Кримінального кодексу України може 
стосуватися всіх матеріалів кримінального провадження, їх частини чи окре-
мого факту. Дійсно, передчасне і неконтрольоване розголошення даних досу-
дового слідства, як вже відзначалось вченими-процесуалістами, може завдати 
шкоди не тільки швидкому і об’єктивному дослідженню обставин криміналь-
ної справи, а й законним інтересам потерпілого, свідка, інших учасників кри-
мінального судочинства [4, c.33]. Таке положення кримінального процесуаль-
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ного законодавства є найбільш ефективною гарантією невтручання у приватне 
життя особи на стадії досудового розслідування.

Висновки. Враховуючи викладене, доцільно зауважити, що процесуаль-
на форма обмеження права особи на невтручання у приватне життя у кримі-
нальному провадженні загалом визначається відповідними процесуальними 
підставами, межами та умовами проведення процесуальних дій і прийняття 
рішень у кримінальних провадженнях. 

Під процесуальними підставами обмеження права особи на невтручання 
у приватне життя варто розуміти встановлені у кримінальному провадженні та 
підтверджені його матеріалами юридичні факти, що у своїй сукупності ство-
рюють ситуацію правомірного і обґрунтованого обмеження права невтручання 
у приватне життя органами досудового розслідування, прокурором, слідчим 
суддею або судом у процесуальній формі встановленій кримінальним процесу-
альним законом (наприклад: ухвала слідчого судді, рішення та дії слідчого 
спрямовані на забезпечення нерозголошення відомостей досудового розсліду-
вання). Іншими словами, це наявність передбачених законом фактичних 
даних, що прямо вказують на необхідність проведення певної процесуальної 
дії чи прийняття рішення з метою отримання або використання відомостей 
про приватне життя особи, що забезпечується процесуальною формою кримі-
нальної процесуальної діяльності. 

Умовами, слід вважати сукупність відомостей щодо: фактичних характе-
ристик джерела з якого або за допомогою якого можуть бути отримані відо-
мості про обставини приватного життя; потенційного значення отриманих 
відомостей для досягнення завдань кримінального провадження у певній 
ситуації, при цьому мають бути враховані критерії належності, достатності, 
допустимості та достовірності доказів та їхніх процесуальних джерел; особли-
востей процесуальної форми збирання, зберігання та використання відомос-
тей про приватне життя; обсягу відомостей, які можуть стати відомими окре-
мим учасникам кримінального провадження, за умови реалізації ними своїх 
процесуальних прав.

Межі збирання та використання відомостей про приватне життя визна-
чаються обставинами, які підлягають доказуванню у конкретному криміналь-
ному провадженні, враховуючи положення статей 91, 485, 501, 505 КПК та 
ґрунтуються на оцінці доказів слідчим, прокурором, слідчим суддею та судом 
за своїм внутрішнім переконанням. При цьому, використання таких відомос-
тей допускається лише з метою досягнення завдань кримінального проваджен-
ня, якщо у інший спосіб їх досягнути неможливо при неухильному дотриманні 
загальних засад кримінального провадження. 
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Самодін А.В. Процесуальна форма обмеження права особи на невтручання 
у приватне життя у кримінальному провадженні

У статті розглянуто процесуальну форму можливого та допустимого обме-
ження права особи на невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні. 
Сформульовано поняття, а також визначено сутність меж, умов та підстав, які 
стосуються реалізації цієї конституційної загальної засади кримінального прова-
дження в окремих положеннях кримінального процесуального законодавства України.

Ключові слова: засади кримінального провадження, невтручання у приватне 
життя, докази та їх процесуальні джерела, доказування, процесуальні дії, процесу-
альні рішення, досудове розслідування. 
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Самодин А.В. Процессуальная форма ограничения права человека на 
невмешательство в частную жизнь в уголовном судопроизводстве

В статье рассматривается процессуальная форма возможного и допустимого 
ограничения права человека на невмешательство в частную жизнь в уголовном судо-
производстве. Сформулировано понятие, а также определена сущность границ, усло-
вий и оснований, которые касаются реализации этой конституционной общей основы 
(принципа) уголовного судопроизводства в отдельных положениях уголовного процес-
суального законодательства Украины.

Ключевые слова: основы (принципы) уголовного судопроизводства, невмеша-
тельство в частную жизнь, доказательства и их процессуальные источники, 
доказывание, процессуальные действия, процессуальные решения, досудебное рассле-
дование.

Samodin A.V. Process form of restriction of the right to non-interference in 
privacy in criminal proceedings

The article deals with procedural form possible and permissible limits of the right to 
non-interference in the private life of the criminal proceedings. The concept and the essence 
limits, conditions and reasons related to the implementation of this constitutional general 
principle of criminal proceedings in certain provisions of the criminal procedural legislation 
of Ukraine.

Keywords: principles of criminal proceedings, non-interference in private life, their 
procedural evidence and sources of evidence proceedings, judicial decisions and pre-trial 
investigation.
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ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ 
РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ У  КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ

А.С. Симчук 
старший викладач кафедри досудового розслідування
навчально-наукового інституту підготовки
фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції
Національної академії внутрішніх справ

Постановка проблеми. Одним із загальних завдань кримінального про-
вадження, відповідно до ст.2 Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК) є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-
вання і судового розгляду. Його досягнення неможливе без належної правової 
регламентації інституту початку досудового розслідування. 

Останнім часом, питанням реформування початку досудового розсліду-
вання, з огляду на проблеми реалізації положень чинного кримінального про-
цесуального законодавства у судовій, слідчій та правозахисній практиці при-
свячено чимало наукових публікацій, доповідей на наукових заходах, а також 
ряд законопроектів, які подано та зареєстровано у Верховній Раді України 
впродовж 2014 та 2015 року. У той же час, суспільна думка щодо ефективності 
діяльності судових та правоохоронних органів при розгляді звернень громадян 
у сфері кримінального судочинства продовжує бути негативною. Адже, дійсно, 
неврегульованість нормами КПК вимог до заяв та повідомлень про криміналь-
не правопорушення та порядку їх прийому призводить до конфліктів між 
громадянами та працівниками правоохоронних органів [20, с.340]. Водночас, 
для сприйняття суспільством законодавчих новацій, потрібно довести до сві-
домості кожного громадянина ідеологію й філософію проведених реформ, 
адже сутність будь-якого закону як складової загальної концепції має ідеоло-
гічні властивості, відображені у його принципах, деклараціях, нормах-цілях [6, 
с.124]. Все це вказує на актуальність дослідження початку кримінального про-
вадження, а також доцільність систематизації (групування) основних пропо-
зицій вчених та суб’єктів законодавчої ініціативи, а також визначення осно-
вних тенденцій удосконалення правової регламентації початку досудового 
розслідування у  кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній доктрині кримі-
нального процесуального права окремі аспекти удосконалення початку досу-
дового розслідування у своїх працях досліджували: Ю.І. Азаров, Ю.П. Аленін, 
О.В. Баулін, О.В. Вакулик, В.І. Галаган, Ю.М. Грошевий, В.Г. Гончаренко, 
В.С. Зеленецький, Л.М. Лобойко, В.В. Назаров, Д.П. Письменний, 
М.А. Погорецький, І.В. Сервецький, Л.Д. Удалова, В.І. Фаринник, О.Ю. Татаров 
та інші. 

© А.С. Симчук, 2015
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Разом з цим, у юридичній літературі висловлюють тези про те, що нау-
ковці намагаються не помічати наявних проблем практики під час перевірки 
заяв та повідомлень про злочини до початку кримінального провадження [17, 
с.92]. З таким твердженням можна погодитись частково, оскільки сучасні 
наукові погляди на інститут початку досудового розслідування, на наш погляд, 
розподілилися за наступними векторами, зокрема: початок досудового розслі-
дування у КПК регламентовано належним чином, а потребують удосконален-
ня виключно окремі відомчі нормативно-правові акти щодо початку досудово-
го розслідування; потребує реформування вся система початку досудового 
розслідування, враховуючи як усталену парадигму науки кримінального про-
цесуального права до прийняття КПК України 2012 р., так й майже трирічні 
результати функціонування початку досудового розслідування у сучасному 
вигляді; мають бути реформовані виключно окремі положення КПК, але у 
межах тих статей, які визначають початок досудового розслідування (напри-
клад, поповнити ст.214 КПК окремою частиною, або частину певним пунк-
том); початок досудового розслідування потребує реформування, але яким 
чином (які саме норми КПК) не визначається, головне щоб це відповідало 
європейським стандартам, або певним іншим, суспільно корисним, умовам; 
нічого реформувати не потрібно, і ніяких суттєвих проблем не існує. Останні 
два напрями притаманні, як правило, молодим науковцям, які висвітлюють 
свої, мабуть й перші наукові погляди, на окреслену нами проблему. Тому в 
окремих публікаціях можна зустріти твердження вчених про те, що проблем 
правової регламентації початку досудового розслідування сьогодні не існує. 
Наша думка є протилежною, адже проблеми дійсно є і вони потребують 
нагального вирішення на законодавчому рівні.      

Метою статті є аналіз окремих положень кримінального процесуально-
го законодавства, які стосуються початку досудового розслідування, а також 
визначення основних тенденцій реформування цього процесуального інститу-
ту у сучасній науці кримінального процесуального права України.

Основні результати дослідження. Аналізуючи праці вчених-процесуа-
лістів, законопроекти щодо удосконалення початку досудового розслідування, 
нами спостерігається тенденція не спрощення процесуальної форми початку 
досудового розслідування, а навпаки – набуття ним рис більш самостійного 
процесуального інституту, який виходить за межі загальних положень досудо-
вого розслідування, у зв’язку із чим набуває характеру навіть не етапу кримі-
нальної процесуальної діяльності, а самостійної стадії кримінального прова-
дження. В окремих випадках, пропозиції окремих суб’єктів законодавчої ініці-
ативи про наповнення новим змістом інституту початку досудового розсліду-
вання приводить до його трансформації у інститут порушення кримінальної 
справи відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України 
1960 р. 

Доцільність визначення сучасних тенденцій щодо реформування інсти-
туту початку досудового розслідування аргументована І.В. Сервецьким, який 
зазначає, що відсутність самостійної стадії кримінального процесуального 
законодавства щодо перевірки заяв та повідомлень про злочини призводить до 
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наступних недоліків, а саме: неможливістю об’єктивно та правильно прийняти 
рішення за заявами та повідомленнями про злочини; термін, що встановив 
законодавець (24 години) не може бути виконаний ні теоретично, ні практич-
но через об’єктивні обставини; а також не враховані випадки, коли неможливо 
встановити об’єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення 
[17, с.103].  

Відомий вчений В.С. Зеленецький, розглядаючи питання забезпечення 
конституційних прав громадян у кримінальному судочинстві, висловлювався 
за необхідність  доповнення і конкретизацію, а також  законодавче виділення 
статей, що стосуються заяв і повідомлень про злочини, в самостійний розділ 
КПК [4, с.73].

В.І. Галаган та О.М. Калачова, досліджуючи особливості початку досу-
дового розслідування при виявленні ознак кримінального правопорушення на 
території дипломатичних представництв чи консульських установ України, 
слушно вказують на те, що у чинному КПК не повною мірою враховані осо-
бливості процесуальної діяльності окремих службових осіб щодо початку 
досудового розслідування при виявленні ознак кримінального правопорушен-
ня, що викликає суттєві складності у практичній діяльності з їх розслідування 
та надають пропозиції про внесення змін і доповнень до ч.3 ст.214 та ч. 1-2 
ст.520 КПК [7, с.2, 11]. 

Окремі науковці звертають увагу на те, що відсутність досконалої та 
єдиної, як в КПК України 1960 р., процесуальної форми заяв та повідомлень 
про кримінальні правопорушення, їх видів та фіксації відомостей, отриманих 
з різних джерел (статті 95-97, 98 КПК 1960 р.), можуть лише призвести до 
зростання конфліктних ситуацій стосовно тлумачення і застосування норм 
чинного КПК (ст.214) та необґрунтованого навантаження на слідчих [16, 
с.111]. На підтвердження цього, доцільно зазначити й тезу А.Р. Туманянц про 
те, що найбільш чисельною категорією скарг є скарги на бездіяльність органів 
досудового розслідування чи прокурора, тобто, невиконання певних дій або 
неприйняття рішень у випадках, коли закон передбачає їх здійснення чи при-
йняття і встановлює для цього певний строк [18, с.143]. 

О.А. Вакулик, досліджуючи питання, пов’язані із початком досудового 
розслідування вказує на  доцільність визначення критеріїв, яким мають відпо-
відати заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення, а саме досудове 
розслідування повинно розпочинатись з винесенням відповідної постанови, 
яка визнається юридичним фактом початку досудового розслідування, у 
зв’язку із чим пропонує внести зміни до ч.1 ст.214 КПК та власну редакцію 
ст.214-1 КПК щодо винесення постанови слідчим про відмову реєстрації відо-
мостей у ЄРДР [2, c.105, 141, 204, 250, 253].

На підставі аналізу положень КПК та відомчих нормативних актів, які 
регламентують кримінальне провадження, В.В. Вапнярчук вважає цілком пра-
вомірним і необхідним виділення приводів та підстави до початку досудового 
розслідування, а також окремих особливостей його порядку, який включає в 
себе прийняття і реєстрації інформації про кримінальне правопорушення [3, 
с.185]. І хоча новий КПК України не містить окремої норми, присвяченої цій 



КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА

ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

205

категорії, із ст.214 КПК, таким приводом є заява, повідомлення про вчинене 
кримінальне правопорушення, а також безпосереднє виявлення органом досу-
дового розслідування чи прокурором обставин, що можуть свідчити про вчи-
нення такого правопорушення [1, с.117]. 

В окремих працях звертається увага й на питання про те, що необхідно 
вважати початком досудового розслідування, а також, що робити із заявами та 
повідомленнями, які були прийняті як інформація, яка може свідчити про 
вчинення кримінального правопорушення, а після перевірки (проведення 
огляду місця події) – не має ознак кримінального правопорушення [19, с.229].

З такими твердженнями, висловленими у процесуальній літературі, на 
наш, погляд доцільно погодитись, але з тією умовою, що будь-які пропозиції 
про зміни та доповнення чинного кримінального процесуального законодав-
ства мають бути належним чином обґрунтовані не тільки потребами судово-
слідчої практики, а й визначати відповідні гарантії прав учасників криміналь-
ного провадження, які надали заяву або повідомлення про кримінальне право-
порушення, або затримані у порядку ст. 208 КПК до реалізації положень ста-
тей 276-278 КПК.

У законопроектній роботі спостерігаються наступні тенденції та напря-
ми удосконалення початку досудового розслідування. Зокрема, суб’єктами 
законодавчої ініціативи звертається увага на те, що внаслідок   відсутності  
механізму  оскарження внесення відомостей до реєстру, відкриваються про-
вадження за відсутності інформації про наявність ознак злочину, й ці прова-
дження можуть тривати протягом невизначеного строку. У межах відповідних 
проваджень здійснюються процесуальні дії, відбувається тиск на юридичних 
та фізичних осіб, але повідомлення про підозру не виноситься так як реальних 
підстав для завершення кримінального провадження і передачі справи до суду 
немає [10]. У зв’язку із цим, пропонується доповнити ч.2 ст.214 КПК новим 
абзацом про те, що досудове розслідування не розпочинається при наявності 
не скасованої у судовому порядку постанови слідчого, прокурора про закриття 
кримінального впровадження за відсутністю події або складу злочину в діях 
особи, вказаної у заяві, повідомленні про вчинення кримінального правопору-
шення, а також наявності виправдального вироку суду [11]. 

Існують також і пропозиції про доповнення ч.1 ст.303 КПК новими 
пунктами, зокрема про можливість оскарження під час досудового розсліду-
вання бездіяльності працівника правоохоронного органу, який, одержавши 
заяву або повідомлення про кримінальне правопорушення у встановлений 
ст. 214 КПК строк, не доповів його прокурору для внесення до ЄРДР, а також 
невідповідність даних, зазначених в заяві чи повідомленні про кримінальне 
правопорушення, з даними, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань [9].  

Зважаючи на те, що у більшості своїй з заяви, повідомлення або інші 
матеріали, які надходять до правоохоронних органів, не містять достатні під-
стави для надання відповідної правової кваліфікації діяння та прийняття слід-
чим рішення про внесення цих даних до ЄРДР, доцільним є доповнення ч.1 
ст.214 КПК положенням по можливість проведення додаткової перевірки 



ЮРИДИЧНА НАУКА № 7/2015

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНАЛІСТИКА206

заяви чи повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, до вне-
сення його до відомостей ЄРДР слідчим,  або за дорученням керівника органу 
досудового розслідування відповідним оперативним підрозділом протягом 
10 діб [15]. Водночас у процесуальній літературі зустрічається твердження про 
доцільність установити стадію перевірки заяв та повідомлень про злочини у 
80 діб [17, с.103].

У контексті початку досудового розслідування, розглядаючи питання 
повноважень прокурора у кримінальному провадженні, суб’єктами законодав-
чої ініціативи звертається увага на те, що чинний КПК наділяє прокурора 
невластивими йому функціями, перетворюючи з особи, що здійснює нагляд за 
додержанням законів під час досудового слідства, фактично на керівника досу-
дового розслідування з дуже широкими повноваженнями, зокрема, це стосу-
ється й права доручати органу досудового розслідування або оперативному 
підрозділу проведення у визначений ним строк будь-яких процесуальних дій 
та починати розслідування. У зв’язку із цим пропонується обмежити повно-
важення прокурора шляхом внесення відповідних змін до ст.214 КПК, а також 
передбачити те, що Положення про ЄРДР, порядок його формування та веден-
ня затверджуються Кабінетом Міністрів України, а слідчий після початку 
досудового розслідування направляє прокурору витяг з ЄРДР щодо кримі-
нального провадження [8]. 

З точки зору повноти вирішення у нормах КПК досліджуваних нами 
проблем, найбільш доцільним є законопроект, у якому пропонується створити 
самостійний процесуальний інститут початку досудового розслідування, у 
зв’язку із чим доповнити КПК статтями 2131-21310 про: порядок прийняття 
заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення; 
реєст рацію заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопору-
шення; заяви громадян про вчинене кримінальне правопорушення; з’явлення 
із зізнанням; повідомлення про кримінальне правопорушення; безпосереднє 
виявлення слідчим, прокурором, іншою службовою особою органу досудового 
розслідування або судом відомостей про ознаки кримінального правопору-
шення; обов’язок надання документів; підстави для відмови від внесення відо-
мостей до ЄРДР; порядок відмови від внесення відомостей до ЄРДР; оскар-
ження постанови про відмову від внесення відомостей до ЄРДР [12]. Водночас 
зазначений підхід до вирішення належної правової регламентації початку 
досудового розслідування, Верховним Судом України [13] був визнаний як 
такий, що потребує суттєвого доопрацювання,  а відповідно до висновку 
Головного науково-експертного управління є доцільним його повернення 
суб’єкту права законодавчої ініціативи для доопрацювання [14].

Висновки. На наш погляд, доцільно виділяти наступні тенденції та 
напрями реформування інституту початку досудового розслідування у сучас-
ній доктрині кримінального процесуального права та законодавства, зокрема 
щодо: процесуальної форми звернень особи (заява, повідомлення, звернення у 
формі рапорту у випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального 
правопорушення спеціально уповноваженим органом) з приводу криміналь-
ного правопорушення; процесуального статусу учасників кримінального про-
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вадження на початку досудового розслідування, включаючи частину процесу-
альних відносин, які існують до внесення відомостей до ЄРДР; процесуальної 
діяльності слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора, 
слідчого судді, оперативних підрозділів у формі процесуальних дій та рішень; 
функціонування автоматизованої бази даних про кримінальні правопорушен-
ня – ЄРДР; строків кримінального провадження, які розпочинаються з момен-
ту прийняття звернення про кримінальне правопорушення і завершуються 
процесуальною дією слідчого або прокурора щодо внесення відомостей до 
ЄРДР; особливостей початку досудового розслідування у випадках виявлення 
кримінального правопорушення за територіальною ознакою та за суб’єктом 
його вчинення, а в окремих випадках – й видом, відповідно до законодавства 
України про кримінальну відповідальність; оскарження процесуальних дій та 
рішень слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора та 
слідчого судді на етапі початку досудового розслідування.  
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Симчук А.С. Тенденції удосконалення правової регламентації початку 
досудового розслідування у кримінальному провадженні

У статті розглянуто, а також узагальнено основні тенденції та напрями удо-
сконалення правової регламентації початку досудового розслідування у  кримінально-
му провадженні. Проаналізовано окремі проекти Законів України про внесення змін та 
доповнень до чинного Кримінального процесуального кодексу України у частині 
питань початку досудового розслідування.    

Ключові слова: початок досудового розслідування, досудове розслідування, 
кримінальне процесуальне законодавство, заяви та повідомлення про кримінальне 
правопорушення, процесуальна форма. 

Симчук А.С. Тенденции совершенствования правовой регламентации нача-
ла досудебного расследования в уголовном судопроизводстве

В статье рассмотрены, а также обобщены основные тенденции и направления 
совершенствования правовой регламентации начала досудебного расследования в уго-
ловном судопроизводстве. Проанализированы отдельные проекты законов Украины о 
внесении изменений и дополнений в действующий Уголовный процессуальный кодекс 
Украины в части вопросов начала досудебного расследования.

Ключевые слова: начало досудебного расследования, досудебное расследова-
ние, уголовное процессуальное законодательство, заявления и сообщения об уголовном 
правонарушении, процессуальная форма.

Simchyk A.S. Trends improvement of legal regulation of early pre-trial 
investigation in criminal proceedings 

The article reviews and summarizes the main trends and directions of improvement of 
legal regulation of early pre-trial investigation in criminal proceedings. Analyzed some draft 
laws of Ukraine on amendments and supplements to the Criminal Procedure Code of Ukraine 
in the early part of the pre-trial investigation.

Keywords: beginning of the pre-trial investigation and pre-trial investigation, 
criminal procedural law, statements and reports of criminal offenses, procedural form.

Стаття надійшла до редакції 20.05.2015.
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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, 
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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-
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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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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 такі 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.

ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»
НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

«ЮРИДИЧНА НАУКА»
03151, м. Київ, вул. Вінницька, 10

Тел. (044)246-24-38
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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.
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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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