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ПОЛІШ В.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ОКРЕМИХ ВИДАХ  
ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПРАВА УКРАЇНИ 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN CERTAIN TYPES  
OF LEGAL ACTIVITIES OF THE MODERN SYSTEM RIGHTS OF UKRAINE

Мета статті полягає в аналізі особливостей реалізації принципу справедливості 
в основних видах юридичної діяльності сучасної вітчизняної правової системи. 
У статті проаналізовано основні види юридичної діяльності та особливості реа-
лізації в них принципу справедливості. Визначено, що необхідність дотримання 
принципу справедливості у практичній, науковій та навчальній діяльності є однією 
з важливих засад розвитку сучасної вітчизняної державно-правової системи. З’я-
совано, що соціальна справедливість не може гарантувати повної соціальної рів-
ності, оскільки самі люди не рівні за своїми фізичними і духовними здібностями, 
іншими генетико-біологічними властивостями. Справедливість виступає не крите-
рієм права, а основою створення і реалізації правових норм. Таку основу прийнято 
називати принципами права. Справедливість є особливою правовою категорією. 
Це етико-юридичний феномен: не втрачаючи зв’язку з мораллю, вона є цінніс-
но-моральним критерієм у процесі створення й реалізації норм права. Визначено, 
що принцип справедливості можна розглядати на декількох рівнях узагальнення. 
Перший рівень передбачає найбільший ступінь узагальнення й охоплює такі вимо-
ги: рівності, гуманізму, відповідності правових норм моральним, ієрархії в захисті 
суспільних відносин. Другий рівень змісту принципу справедливості юридичної 
відповідальності розкривається через принципи законності, невідворотності, гу-
манізму, індивідуалізації, винності діяння. «Відповідальність справедлива, коли 
вона законна, невідворотна, індивідуалізована, настає за винні діяння» і відповідає 
вимогам гуманізму. Справедливість неможливо розглядати незалежно від інших 
принципів як юридичної відповідальності, так і кримінального права. Принцип 
справедливості юридичної відповідальності – ідея, основне начало, закріплене в 
системі норм, що передбачають юридичну відповідальність, що полягає в рівності, 
повазі і захисті прав і свобод людини, відповідності правових норм моральним 
нормам, категоріям розумності і сумлінності, в обліку ієрархії особистих, суспіль-
них і державних інтересів.

Ключові слова: справедливість, принцип справедливості, юридична діяльність, 
правова система України. 
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The purpose of the article is to analyze the features of the implementation of the 
principle of justice in the main types of legal activity of the modern domestic legal system. 
The article analyzes the main types of legal activity and features of their implementation 
of the principle of justice. It was determined that the need to observe the principle of 
justice in practical, scientific and educational activities is one of the important foundations 
of the development of the modern domestic state-legal system. It was found that social 
justice cannot guarantee complete social equality, since people themselves are not equal 
in terms of their physical and spiritual abilities, other genetic and biological properties. 
Justice is not a criterion of law, but the basis for the creation and implementation of 
legal norms. Such a basis is usually called the principles of law. Justice is a special 
legal category. This is an ethical and legal phenomenon: without losing its connection 
with morality, it is a value-moral criterion in the process of creating and implementing 
legal norms. It was determined that the principle of justice can be considered at several 
levels of generalization. The first level provides the greatest degree of generalization and 
includes the following requirements: equality, humanism, compliance of legal norms 
with morals, hierarchy in the protection of social relations. The second level of the 
content of the principle of justice of legal responsibility is revealed through the principles 
of legality, inevitability, humanism, individualization, and culpability. "Responsibility 
is fair when it is legal, unavoidable, individualized, comes for guilty actions" and 
meets the requirements of humanism. Justice cannot be considered independently of 
other principles of both legal responsibility and criminal law. The principle of justice 
of legal responsibility is an idea, the main principle, enshrined in the system of norms 
that provide for legal responsibility, which consists in equality, respect and protection 
of human rights and freedoms, compliance of legal norms with moral norms, categories 
of reasonableness and conscientiousness, taking into account the hierarchy of personal, 
public and state interests.

Key words: justice, principle of justice, legal activity, legal system of Ukraine.

Вступ. З метою виокремлення певних рівнів юридичного закріплення принципу справед-
ливості та з’ясування найбільш оптимального ступеня його імплементації в окремі види юридич-
ної діяльності необхідно визначити, у яких саме формах вона здійснюється у правовій системі 
України, що перебуває на етапі становлення.

Аналіз досліджень і публікацій. Дане дослідження базувалося на наукових працях І. Ба-
бич, В. Баранова, М. Голубєва, С. Гусарєва, Н. Заєць, Є. Ковальова, Д. Липинского, А. Малько, 
М. Мироненка, В. Самохвалова, О. Тарасишина та інших.

Мета статті полягає в аналізі особливостей реалізації принципу справедливості в ос-
новних видах юридичної діяльності сучасної вітчизняної правової системи.

Результати дослідження. Юридична діяльність є особливим видом соціальної практики. 
Вона пов’язана з такими засадами, як: юридична освіта, аналітичне мислення, знання чинно-
го законодавства, розуміння процедурно-процесуальних особливостей провадження юридичної 
справи, та, відповідно, відбувається на різних рівнях її провадження шляхом реалізації загально-
правового принципу справедливості. 

Щодо видів юридичної діяльності, а саме їх переліку, то найбільш науково виваженою 
вбачається позиція С. Гусарєва, який уважає, що юридична діяльність здійснюється у формі 
практичної, наукової та навчальної діяльності. 

Кожна із зазначених форм має свої особливості мети, змісту, засобів здійснення тощо та 
відбувається у специфічному соціальному середовищі, що охоплюється поняттям сфери. У зазна-
ченій тріаді практична діяльність юристів є провідною формою, а навчальна та наукова виступа-
ють як додаткові або специфічні форми. Юридична навчальна та юридична наукова діяльність є 
рівноцінними елементами в системі, кожен з яких виконує свою власну функцію, завдяки чому 
відбувається гармонійне поєднання та взаємодія елементів у системі [4, с. 234].

У формі практичної діяльності реалізується юридичне закріплення принципу справедли-
вості наступним чином. Особливість юридичної справедливості полягає в тому, що вона у право-
вій сфері має найбільш чіткий, формально визначений характер і може пов’язуватися з держав-
ним примусом [6, с. 290]. 
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В ідеалі вся правова система суспільства повинна стояти на варті справедливості, слугу-
вати засобом її вияву та закріплення, охорони та захисту. Принцип справедливості, що має нор-
мативно-оцінювальний характер, закладений у змісті права і виявляється у правах та обов’язках, 
способах заохочення та мірах покарання тощо. Завдяки праву ідеї справедливості нормативно 
виявляються, забезпечуються охороною прав та інтересів громадян. 

Як основний принцип права, справедливість втілюється в законодавчих актах усіх галузей 
(адміністративному, цивільному, трудовому, житловому, кримінальному праві тощо), що унемож-
ливлюють із будь-яких мотивів надання привілеїв для окремих громадян, соціальних груп або 
прошарків населення і встановлюють однакові права й обов’язки для всіх членів суспільства.

Оціночна функція принципу справедливості передбачає його особливу координаційну 
роль в системі принципів права. З позиції принципу справедливості найбільш важливим резуль-
татом такої координації є досягнення оптимального співвідношення між загальнолюдськими, у 
тому числі і правовими принципами, які відповідають даному рівню економічного, політичного, 
соціального та культурного розвитку суспільства, що забезпечують успішне вирішення як близь-
ких, так і перспективних завдань нормативного регулювання. 

Певною мірою принцип справедливості є підґрунтям інших принципів права, визначає 
їх співвідношення та межі дії у конкретних історичних умовах. Тому справедливість часто ви-
знають найбільш важливою якістю права. Суттєвим показником повноцінності законів з позиції 
принципу справедливості у багатьох випадках є їхнє суворе підпорядкування та надання стан-
дартам прав та свобод людини пріоритету і надійної охорони зазначених цінностей. 

Здійснення прав і свобод є невід’ємним від виконання кожним громадянином своїх юри-
дичних обов’язків. У випадках відмови від їх виконання або порушення зазначених цінностей є 
справедливим застосування до винних встановлених законом мір впливу. Цінність справедливо-
сті, а через неї і права в цілому, виявляється у тому чи іншому правозастосуванні – у справедли-
вому характері судового рішення, примиренні конфліктуючих сторін, тим самим у забезпеченні 
миру, порядку у правовідносинах [1, c. 9]. 

Правова справедливість санкціонує ті чи інші суспільні відносини та відповідні правила 
поведінки, закони, вчинки та дії людей. Вона є засобом забезпечення соціальної цінності пра-
вових норм і без її урахування як еталона зіставлення поведінки людей правове регулювання 
ускладняється. Принцип соціальної справедливості можна розглядати як: 1) правову категорію 
(тобто як принцип права, принцип юридичної відповідальності); 2) самостійну категорію права 
(йдеться про використання справедливості як компонента нормативної системи, про розподіл 
прав та обов’язків між членами суспільства); 3) соціально-політичний і моральний ідеал, спря-
мований на оцінювання співвідношення юридичних інтересів [14, c. 220–223]. 

Принцип соціальної справедливості є правовою категорією особливого типу. Не втра-
чаючи зв’язку з мораллю, він становить ціннісно-моральний критерій у процесі створення та 
реалізації правових норм. В ідеалі кожний нормативно-правовий акт повинен бути втіленням 
загальносоціальної справедливості. 

Норми, створені законодавцем, не лише мають слугувати критерієм вирішення юридич-
них проблем, а й сприяти врегулюванню важливих соціальних проблем. Ідеться про забезпе-
чення справедливого задоволення всіх законних інтересів суб’єктів правового регулювання, що 
відповідає можливостям цієї стадії розвитку суспільства. Що стосується уявлень про справедли-
вість, то правові норми покликані виконувати дві важливі функції. 

По-перше, вони мають інтегрувати уявлення справедливості у правову систему. Внаслі-
док такої інтеграції уявлення про справедливість можуть мати характер загальної обов’язковості, 
спиратися на силу й авторитет держави. Водночас підвищуватиметься соціально-моральна цін-
ність самої правової системи. 

По-друге, правові норми повинні сприяти поширенню відповідних вимог справедливості 
серед населення та суб’єктів правового регулювання. Вимоги справедливості можуть бути за-
фіксовані і безпосередньо у правовій настанові, або ж не бути в нормативно-правовому акті, але 
обов’язково закріплюватися в ньому в різних формах (у вигляді рівності між учасниками суспіль-
них відносин, шляхом установлення співвідношення між правами та обов’язками, через визна-
чення відповідного характеру цілей та засобів правових норм, шляхом індивідуалізації санкцій. 
Справедливість, про яку йдеться в Декларації прав людини і громадянина, не тотожна соціальній 
справедливості, яка передбачає рівність усіх людей, незалежно від класу і соціального стану, у їх 
життєвих можливостях, а також перерозподіл між ними матеріального і духовного багатства [5]. 
Не можна замінювати принцип соціальної справедливості принципом рівності всіх людей. 
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Соціальна справедливість не може гарантувати повної соціальної рівності, оскільки самі 
люди не рівні за своїми фізичними і духовними здібностями, іншими генетико-біологічними 
властивостями. Справедливість виступає не критерієм права, а основою створення і реалізації 
правових норм. Таку основу прийнято називати принципами права. Справедливість є особливою 
правовою категорією. Це етико-юридичний феномен: не втрачаючи зв’язку з мораллю, вона є 
ціннісно-моральним критерієм у процесі створення й реалізації норм права.

Усі без виключення галузі законодавства повинні втілювати справедливість у суспільні 
відносини, що ними регулюються, адже принцип справедливості має нормативно-оціночний ха-
рактер, закладений у правах та обов’язках, заходах заохочення та покарання тощо. 

Виділення у структурі принципів юридичної відповідальності принципу справедливо-
сті викликано особливим значенням даного інституту для правової системи. Справедливість є 
базовим або основним принципом юридичної відповідальності [11, с. 121]. Тому встановлення 
юридичної відповідальності має бути справедливим і відповідати всім критеріям справедливості. 
За суспільно небезпечні діяння повинні неминуче застосовуватися заходи державного примусу 
(покарання, стягнення), а за суспільно корисні діяння – заохочення. 

Наприклад, незастосування заохочувальної санкції до особи, що врятувала життя ін-
шій, або залишення без негативної реакції з боку держави в особі уповноважених органів факт 
вчинення правопорушень суб’єктами правовідносин, порушуватиме принцип справедливості. 
Справедливість же позитивної юридичної відповідальності напряму пов’язана із такими понят-
тями, як заохочення або нагороди. З даного приводу А.В. Малько зауважує, що саме існування 
заохочувальних норм є проявом існування принципу справедливості юридичної відповідальності  
[9, с. 26-36.]

На думку М. Мироненка, соціально активна поведінка повинна призводити до застосу-
вання заходів добровільної форми реалізації юридичної відповідальності, а саме заохочувальних 
санкцій. Причому застосування заохочувальних санкцій повинно відповідати вимогам справед-
ливості [10, с. 59]. 

На переконання О. Носкової, справедливість позитивної юридичної відповідальності є 
показником свідомої діяльності людини і громадянина. У даному разі йдеться про позитивну 
оцінку поведінки громадянина з точки зору виконання ним своїх юридичних обов’язків. У разі, 
коли громадянин відповідально, якісно, свідомо виконує покладені на нього обов’язки, держава 
і суспільство повинні належним чином це оцінювати й заохочувати. 

Адже така поведінка розкриває здібності такої людини, формує її моральні якості, впливає 
на підвищення рівня законності та стабільності суспільного розвитку тощо. Держава повинна 
стимулювати за допомогою заохочувальних санкцій суб’єктів правовідносин до правомірної по-
ведінки [11, с. 121, 124]. 

Заохочувальні санкції виражають схвалення якісного виконання приписів правових норм 
та покликані стимулювати правомірну поведінку [12, с. 347]. 

Проте застосування заходів заохочення повинно також базуватися на справедливості.  
Заохочення сприймається як справедливе, коли воно: призначається за реальні заслуги перед дер-
жавою та суспільством; за своїм розміром відповідає зусиллям, які було витрачено для вчинення 
такої корисної дії, яка зазвичай пов’язана із перевиконанням обсягів вимог передбачених право-
вими приписами; застосовується за результати, яких досягнуто засобами, що повністю відпові-
дають вимогам закону і моралі [2, с. 110]. 

Отже, справедливість позитивної юридичної відповідальності можна визначати через: 
відповідність юридичної відповідальності моральним уявленням громадян; показник свідомої 
діяльності людини й громадянина [13, с. 15-16]. Справедливість позитивної юридичної відпові-
дальності дозволяє найбільш повно розкрити механізм поведінки громадян у суспільстві, спо-
нукає до правомірної поведінки, виховуючи відповідальне ставлення до виконання покладених 
обов’язків. Характеризуючи в цілому принцип справедливості юридичної відповідальності, вар-
то зазначити, що усі обов’язки суб’єктів права повинні бути чітко регламентовані, адже саме тут 
криється взаємозв’язок принципів справедливості і законності [11, с. 125, 126]. 

Справедливістю позитивної юридичної відповідальності є морально-правова категорія, 
яка містить вимоги відповідності між практичною роллю індивідів у житті суспільства та їх соці-
альним становищем, між їх правами й обов’язками, заслугами людини та визнанням тощо. Через 
позитивну юридичну відповідальність досягається найбільш оптимальна співмірність між мож-
ливою і бажаною поведінкою та їх оцінкою. Таким чином, невідповідність у цих співвідношен-
нях можна розглядати як несправедливість. Саме усунення несправедливості є одним із засобів 
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впровадження справедливості, а попередження виникнення несправедливості – найважливішою 
прогностичною функцією юридичної науки. Саме у такому напрямі й повинна скеровуватися 
діяльність держави [11, с. 125, 126].

Усталеним у науковій літературі є також підхід, згідно з яким добросовісність є внутріш-
нім критерієм, тоді як справедливість і розумність – зовнішнім або об’єктивним мірилом якості 
права. Справедливість слугує підґрунтям для практичного утвердження людської гідності, яка 
становить вершину ієрархії цивілізаційних цінностей будь – якого демократичного суспільства. 
З позиції природного права справедливість – це застосування моральних вимог як вимог правових 
до актів законодавства, поняття про належне, яке відповідає розумінню сутності прав людини. 

У формі навчальної діяльності процес юридичного закріплення принципу справедливості 
відбувається на рівні юридичної деонтології. Справедливість є важливим аспектом юридичної 
деонтології, який полягає у поділі кожної людини відповідно до реальних заслуг, в оцінці вчинків 
і їх результатів пропорційною до затрачених зусиль і сумлінь. 

Справедливість повністю виключає прояв таких соціальних недоліків як протекціонізм, 
користолюбство, хабарництво, кумівство, сімейність, знайомство тощо [17, с. 13]. Ідеї справед-
ливості, швидше за все, є наближеними до моральних норм або звичаєвого права, правила яких 
хоча і не мають письмового закріплення, але об’єктивно існують та мають чітке змістовне напов-
нення. Наразі дискусійним залишається питання про те, чи є справедливість категорією моралі 
чи права. 

Ми переконані, що справедливість є морально-правовою категорією, оскільки моральні 
норми, ідеї природного права, цінності людської цивілізації у цілому, переломлюючись через 
правосвідомість законодавця знаходять своє вираження у правових нормах, які регламентують 
правовідносини юридичної відповідальності. Так, суб’єкти юридичної відповідальності, здій-
снюючи власну поведінку у відповідності із приписами правових норм (тобто поводячись пра-
вомірною), керуються принципом справедливості, який усвідомлюється ними як розумність та 
сумлінність їх діяльності, а також набуває вигляду формули, за якої зазначені суб’єкти не повинні 
шкодити іншим суб’єктам реалізовувати їх суб’єктивні права, не повинні зловживати правами, 
при реалізації своїх прав зобов’язані поважати права інших тощо. У регулятивних правовідноси-
нах реалізація принципу справедливості впливає на формування та розвиток правомірної пове-
дінки суб’єктів юридичної відповідальності [8, с. 112]. 

Варто погодитися із Е. Ковальовою, яка вважає, що тільки така справедливість, що ви-
знається більшістю членів суспільства у певний історичний період у конкретній державі, може 
використовуватися в якості критерію визначення правомірності або протиправності людських 
вчинків [7, с. 10-11]. 

На власне переконання М. Сирих, критерієм справедливості повинні виступати не стільки 
моральні норми, які визнаються тією або іншою частиною населення країни, скільки норми, які 
базуються на загальнолюдських цінностях і відображають інтереси усього населення або його 
переважної більшості [15, с. 334].

Дуже часто справедливість розуміють як концепцію пропорційності вибраних засобів 
поставленій меті. Як стверджується в літературі, принцип справедливості можна розглядати на 
декількох рівнях узагальнення. Перший рівень передбачає найбільший ступінь узагальнення 
й охоплює такі вимоги: рівності, гуманізму, відповідності правових норм моральним, ієрархії 
в захисті суспільних відносин. Другий рівень змісту принципу справедливості юридичної від-
повідальності розкривається через принципи законності, невідворотності, гуманізму, індивідуа-
лізації, винності діяння. «Відповідальність справедлива, коли вона законна, невідворотна, індиві-
дуалізована, настає за винні діяння» і відповідає вимогам гуманізму.Справедливість неможливо 
розглядати незалежно від інших принципів як юридичної відповідальності, так і кримінального 
права. Принцип справедливості юридичної відповідальності – ідея, основне начало, закріплене 
в системі норм, що передбачають юридичну відповідальність, що полягає в рівності, повазі і 
захисті прав і свобод людини, відповідності правових норм моральним нормам, категоріям ро-
зумності і сумлінності, в обліку ієрархії особистих, суспільних і державних інтересів.

Дослідниця О. Тарасишина стверджує, що ступінь функціонування соціальної справед-
ливості в сучасних державах є принципом здійснення юридичної діяльності, що визначає якість 
різноманітних форм спілкування суб'єктів в процесі їх життєдіяльності. В процесі взаємодії 
суб'єктів юридичної діяльності соціальні відчуття під впливом інших чинників поступово тран-
сформуються у відповідні вимоги соціальної справедливості. Тут слід мати на увазі, що ці ви-
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моги суб'єкти правозастосування з часом усвідомлюють як власні інтереси і можуть прагнути 
до зміни попереднього ступеня соціальної справедливості в суспільстві [16, c. 11]. 

Рівність, повага до прав людини, захист прав і свобод людини, розумність, сумлінність, 
врахування особистих, суспільних і державних інтересів, наявність ієрархії в регулюванні, охо-
роні і захисті суспільних відносин, відповідність правових норм загальнолюдській моралі висту-
пають критеріями справедливості юридичної відповідальності. У такому сенсі ідея справедливо-
сті відображає єдність і взаємопроникнення позитивного і природного права [3]. 

Висновки. Отже, будучи одним з основних принципів здійснення юридичної діяльності 
принцип справедливості є визначальним критерієм формування сучасного типу правової систе-
ми України, яка цілком відповідає ознакам демократичної правової держави. 
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ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЇ КОЛИШНЬОМУ ПРАЦІВНИКУ МІЛІЦІЇ  
У РОЗМІРІ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ПЕНСІЇ

RECALCULATION OF PENSION FOR FORMER MILITIAMAN  
IN THE AMOUNT OF A POLICE OFFICER'S PENSION

Стаття присвячена аналізу проблемного питання перерахунку колишньому мі-
ліціонеру пенсії в розмірі пенсії поліцейським. В статті проведено дослідження 
процесу здійснення Пенсійним фондом України перерахунку розміру пенсійних 
виплат колишнім міліціонерам, розкрите законодавче регулювання досліджувано-
го питання, а також проаналізована судова практика перерахунку пенсій колишнім 
працівникам Міністерства внутрішніх справ України. Автор статті зауважив, що 
після прийняття у 2015 році Верховною Радою України закону, яким гарантувався 
перерахунок пенсій міліціонерів із врахуванням заробітних плат поліцейських, та 
відмовою ПФУ виплачувати нові підвищенні пенсії через брак коштів в бюджеті, 
розпочалася історія натягнутих відносин між пенсіонерами-колишніми міліціоне-
рами та Пенсійним фондом України, що згодом призвела до збільшення числен-
ності судових звернень пенсіонерів. В статті також зазначається, що результатом 
купи звернень від колишніх міліціонерів стали рішення судів, зокрема і Верховно-
го Суду щодо зобов’язання Пенсійного фонду здійснити перерахунок пенсій пра-
воохоронців з моменту виникнення права на перерахунок пенсій та в порядку, що 
встановлено чинним законодавством України. Це рішення ВС прийняв оскільки 
збільшення грошового забезпечення поліцейських, що за складовими має іден-
тичний характер грошового забезпечення колишніх міліціонерів, однак більшим 
за розміром, є безумовною підставою здійснення перерахунку пенсійних виплат 
колишніх працівників міліції. Як підсумок визначено, що хоч зміни в законодав-
ство, які дозволили екс-робітникам органів внутрішніх справ отримувати поліцей-
ські пенсії, були прийнятті й стали чинними більше п’яти років тому, досі колишні 
міліціонери мають клопіт з відстоюванням своїх законних прав на гідну пенсію в 
судових засіданнях. Тільки в 2018 році, після тривалих судових тяжб щодо пра-
вонаступництва ліквідованих органів внутрішніх справ Національною поліцією, 
пенсіонери-міліціонери одержали омріяні перерахунки пенсій. Однак виплати пе-
рерахованих ще у 2018 році пенсій почали виплачуються тільки зараз, що доводить 
незлагодженість функціонування соціального захисту населення й пенсіонерів зо-
крема та бюджетної системи в Україні.

Ключові слова: пенсія, міліціонери, перерахунок пенсій, грошове забезпечення, 
Пенсійний фонд України, поліція, судова практика.
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The article is devoted to the analysis of recalculation of former militiaman's pension 
in the amount of police officer's pension. It is studied in the article the process of 
recalculation of former militiaman's pension by the Pension Fund of Ukraine, revealed 
the legislative regulation of the understudied issue and also analyzed the judicial practice 
of recalculation of pensions of former employees of the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine. The author of the article notes that after the passed in 2015 by the Verkhovna 
Rada of Ukraine the law, which guaranteed recalculation of pensions of former 
militiamen taking into account police salaries, and the refusal of the Pension Fund of 
Ukraine to pay new increased pensions due to lack of funds in the budget, the history 
of strained relations between the former militiamen and the Pension Fund of Ukraine 
began. This fact subsequently led to an increase in the number of pensioners' appeals 
to the courts. The article also notes that as a result of a number of appeals from former 
militiamen to the courts, including the Supreme Court, the last one decided to oblige 
the Pension Fund to recalculate the pensions of the law enforcement officers from the 
moment of the right to recalculate pensions and in the manner prescribed by applicable 
law of Ukraine. This decision was made by the Supreme Court, because the increase of 
policemen's pensions (the components are identical to the financial security of former 
militiamen, but there is more in amount) is an unconditional ground for recalculation the 
pensions of former militiamen. As a result, it is determined that although the changes in 
the legislation that allowed ex- militiamen to receive police pensions were adopted and 
came into force more than five years ago, former police officers still have enough trouble 
with defending their legal rights to a decent pension in court proceedings. After lengthy 
court cases on the succession of internal affairs bodies by the National Police, in 2018 
pensioners-policemen received the desired recalculation of pensions. However, payments 
of pensions listed back in 2018 began to be paid only now, which proves the incoherence 
of functioning of social protection of the pensioners and the budget system in Ukraine.

Key words: pension, police officers (militiamen), recalculation of pensions, financial 
security, Pension Fund of Ukraine, police, judicial practice.

Актуальність теми. Колишні працівники Міністерства внутрішніх справ України (МВС 
України) – міліціонери доволі нерідко мають проблеми з виплатою їм гідної пенсії, котра буде 
прирівняна до пенсії працівників Національної поліції України. Варто зауважити на тому, що 
розмір пенсійних виплат міліціонерам вже був прирівняний до грошового забезпечення поліцей-
ських [1], однак судові спори з даного приводу підтверджують невирішеність проблеми перера-
хунку розміру пенсійних виплат колишнім міліціонерам.

Хоч історія натягнутих відносин між колишніми міліціонерами та Пенсійним фондом 
України (далі – ПФУ) розпочалася ще в грудні 2015 року, коли останній після прийняття Верхов-
ною Радою України закону, яким гарантувався перерахунок пенсій міліціонерів з врахуванням за-
робітних плат поліцейських (Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ Укра-
їни та членів їхніх сімей» [2]), відмовився робити такий перерахунок через брак коштів в бюджеті, 
і досі складна ситуація по перерахунку пенсій колишнім міліціонерам залишається актуальною.

Стан дослідження. Проблематика та теоретико-практичні аспекти пенсійного забез-
печення колишніх працівників МВС та поліцейських були досліджені наступними вчени-
ми й юристами: В. М. Андріївим, Н. Б. Болотіною, В. С. Венедиктовим, С. В. Венедиктовим, 
С. В. Вишновецькою, М. І. Іншиним, М. М. Клемпарським, К. Ю. Мельником, С. М. Прилипком, 
Г. І. Чанишевою та інші.

Метою статті є розкриття правової характеристики здійснення ПФУ перерахунку розміру 
пенсійних виплат колишнім міліціонерам, а також проведення дослідження судової практики пи-
тання перерахунку пенсій колишнім працівникам органів внутрішніх справ (далі – ОВС).

Виклад основного матеріалу. Переходячи до основного викладу статті, варто зазначи-
ти безумовний факт щодо того, що проблемою перерахунку пенсій колишнім працівникам ОВС 
стурбовані мільйони пенсіонерів. Нижче будемо намагатися проаналізувати виниклу ситуацію.

Розпочнемо із законодавчого регулювання питання. Так, за положеннями ч. 3 ст. 51, ч. 3 
ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та дея-
ких інших осіб» (далі–Закон № 2262-XII) усі пенсії, що було призначено за даним Законом, осо-
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бам начальницького й рядового складу ОВС України (міліції та податкової міліції), мають бути 
перераховано при зміні видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового 
забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством 
для поліцейських [3].

Перерахунок розміру пенсійних виплат здійснюється з моменту виникнення права на пе-
рерахунок пенсій та в порядку, що встановлено КМУ, відповідно до норми ч. 2 ст. 51 вищезазна-
ченого закону, з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть 
за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, 
різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців [3].

Також варто додати, що оновлені схеми розрахунку посадових окладів працівників полі-
ції, окладів поліцейських за спеціальними званнями, розміри надбавок за стаж служби в поліції 
та розміри інших складових грошового забезпечення працівника поліції запроваджено відповід-
но до постанови КМУ від 11.11.2015 р. № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Націо-
нальної поліції» [4].

Наразі оплата праці поліцейським є значно вищою, аніж розмір заробітної плати колишніх 
міліціонерів. Від набрання чинності відповідних законодавчих положень (з 29.12.2015 р.), пен-
сійні виплати колишнім міліціонерам мали перерахувати. Даний перерахунок згідно із законом 
мав відбутися на основі виплат, що включали б:

• грошове забезпечення;
• надбавки;
• доплати;
• підвищення;
• преміальні виплати.
Таким чином, ми бачимо, що пенсії колишніх міліціонерів підлягають перерахунку [5].
Зважаючи на вищесказане, розмір пенсії, беручи до уваги посаду колишнього міліціонера, 

має бути збільшений приблизно вдвічі. Однак попри все вищезазначене, під час звернення до 
ПФУ з вимогою підвищити пенсію, колишні міліціонери-пенсіонери повсякчас одержують від-
мову від органів держави проводити перерахунок пенсії [1].

Як результат конфлікту між міліціонерами й ПФУ стосовно перерахунку пенсійних ви-
плат, збільшилася численність судових звернень пенсіонерів, що завершились рішенням Верхов-
ного суду від 15.02.2018 р., яким було зобов’язано Пенсійний фонд здійснити перерахунок пенсій 
правоохоронців [6].

Збільшення грошового забезпечення поліцейських є безумовною підставою для пе-
рерахунку пенсії колишньому працівнику міліції (висновок Верховного Суду в постано-
ві №  607/10583/16-а) [7]. В цій справі Суд зазначає, що КМУ було встановлено постановою 
№ 988 від 11.11.2015 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» та поста-
новою № 947 від 18.11.2015 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 р. № 268» розміри грошового забезпечення працівникам поліції за посадовими окла-
дами та спеціальними званнями, що значно перевищують посадові оклади та плату за спеціаль-
ні звання колишніх міліціонерів. Тож, збільшення грошового забезпечення поліцейських, що за 
складовими має ідентичний характер грошового забезпечення колишніх міліціонерів, однак біль-
шим за розміром, є безумовною підставою здійснення перерахунку пенсійних виплат позивача як 
колишнього працівника міліції [8].

Схожу думку висловили і судді при винесенні постанови КАС ВС від 26.02.2021 р. у спра-
ві № 822/2345/16, де також було зазначено про безумовну підставу для перерахунку пенсії пози-
вача, як колишнього міліціонера на підставі постанови КМУ від 11.11.2015 р. № 988, а бездіяль-
ність МВС щодо не надіслання інформації про зміни у грошовому утриманні до ПФУ визнана 
протиправною [9].

Тотожна позиція була висловлена Верховним Судом у постановах від 15.02.2018 р. у справі 
№ 820/6514/17, від 27.03.2020 р. № 537/14865/17, від 11.08.2020 р. № 714/19/17, від 20.08.2020 р. 
№ 524/7847/16-а, а також від 09.09.2021 р. № 219/8671/17 й від 28.01.2021 р. № 811/261/18 
[10; 11, п. 19].

Згадати варто і перше зразкове рішення Касаційного адміністративного суду Верхов-
ного Суду у справі № 820/6514/17, де Суд зобов’язав ПФУ перерахувати всі пенсії колишнім 
міліціонерам із врахуванням грошового забезпечення поліцейських. Дякуючи цьому рішенню 
решта таких же пенсіонерів отримали можливість одержати сатисфакцію в судах у спрощено-
му порядку [12].
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Так, Харківським окружним адміністративним судом було направлено до ВС справу 
№ 820/6514/17 для розгляду її в якості зразкової, адже і в інших типових справах позивачами були 
пенсіонери ОВС, а відповідачем виступає територіальний орган ПФУ, предметом спору є бездіяль-
ність ПФУ при перерахунку й виплатах пенсій міліціонерів з 01.01.2016 р. згідно з оновленими пра-
вовими нормами. Мова про набрання чинності 29.12.2015 року змінами до ст. 63 Закону № 2262-XII.  
Так, пенсії міліціонерів маютьі встановлюватися з урахуванням видів грошового забезпечення 
(надбавок, доплат, підвищень) та премій в встановлених законом для поліцейських розмірах.

Верховним Судом було визнано підвищення грошового забезпечення поліцейських як 
безумовну підставу перерахунку пенсії позивача як міліцейського. Відповідно до абз. 2 п. 15 роз-
ділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну поліцію» за 
колишніми міліціонерами, у тому числі пенсіонерами, а також членами їх сімей, іншими особа-
ми зберігаються пільги, компенсації і гарантії, передбачені цим Законом для колишніх поліцей-
ських, членів їхніх сімей, інших осіб [13, п.22; 14, абз. 2 п. 15]. Отже позивач може розраховувати 
на пенсійний перерахунок з початку 2016 року.

При відмові перерахувати пенсію, відповідач зазначив брак передбачених на цю мету ко-
штів в бюджеті ПФУ. На такий аргумент відповідача Верховний Суд зазначає, що дана позиція 
ПФУ не дає позивачу права на мирне володіння своїм майном, що гарантується у ст. 1 Першого 
протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [13, п. 4].

ВС вирішив, посилаючись у п. 37 своєї постанови по справі № 820/6514/17 на рішення 
ЄСПЛ у справі «Кечко проти України» від 08.11.2005 р., а також на п. 38 цієї ж постанови, що 
органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як причину невиконання 
своїх зобов’язань, коли чинна норма права передбачає виплату певних надбавок, і дотримуються 
усі вимоги, котрі необхідні для цього. Дану позицію підтримав і Верховний Суд України у своїх 
рішеннях по справах № 21-399во10 від 22.06.2010 р., № 21-977во10 від 07.02.2012 р., № 21-44а10 
від 03.12.2010 р.

Останнє, що потрібно зауважити щодо зразкової справи № 820/6514/17, що задля вико-
ристання висновків ВС судам слід не забувати про наступне: довідки щодо розміру грошово-
го забезпечення задля перерахунку пенсійних виплат із врахуванням грошового забезпечення 
поліцейських мають отримуватись з додержанням Порядку проведення перерахунку пенсій, 
призначених відповідно до Закону України № 2262-XII, що затверджено в постанові КМУ від 
13.02.2008 р. № 45 (далі – Порядок). Ці довідки мають бути чинними.

Щодо зазначеного вище Порядку, варто зазначити наступне.
В пункті 1 Порядку встановлено, що перерахунок раніше призначених згідно із Законом 

№ 2262-XII пенсійних виплат на умовах й в розмірі, передбаченому КМУ, здійснюється, якщо 
підвищиться грошове забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, що мають 
право на пенсію за вищенаведеним законом [15, п. 1].

Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону № 2262-XII, 
затверджений постановою КМУ від 13.02.2008 № 45, передбачив, що Мінсоцполітики має пові-
домити ГУ ПФУ про підстави перерахунку пенсійних виплат й про потребу в підготовці списків 
осіб, пенсії котрих підлягають перерахунку (абз. 1 п. 2 Порядку). Наступним кроком згідно із 
абз. 2 п. 2 Порядку є складання у 10-деннй строк головними управліннями ПФУ списків да-
них осіб та подання їх до органів, що мають повноваження на видачу довідок щодо розміру 
грошового забезпечення для перерахунку пенсій, органам, з яких осіб було звільнено зі служби  
[15, п. 2]. Далі на основі списків уповноваженими органами підготовлюються довідки щодо роз-
міру грошового забезпечення для кожного, хто зазначений у списках, й протягом місяця подають-
ся до головних управлінь ПФУ [15, абз. 1 п. 3].

Верховний Суд при винесенні остаточного рішення у справі № 811/261/18 звернув увагу 
на те, що зміна умов чи норм пенсійного забезпечення (наприклад визначення різновидів гро-
шового забезпечення задля перерахунку пенсійних виплат) підзаконними нормативними актами 
варто розцінювати як порушення закону, адже зміна умов та норм пенсійного забезпечення осіб, 
що було звільнено з військової служби, й інших осіб, що претендують на пенсію за Законом 
України № 2262-XII, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону та Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (абз. 3 ст. 11 Закону України 
№ 2262-XII) [11, п. 22-23].

Наразі тисячі колишніх робітників ОВС мають захищати та відсуджувати заслужені пенсії 
у держави. Останні декілька років Україна заборгувала колишнім військовикам недоплат десь 
по 100 тис. грн. Задля погашення державою боргу перед військовими необхідно виділити більше 



13

Трудове право; право соціального забезпечення

5 млрд. грн. Хоч апеляційними судами і було зобов’язано Пенсійний фонд здійснити перераху-
нок та нарахувати виплати в повному обсязі, ПФУ продовжує казати, що коштів немає, а бюджет 
нинішнього року покриває потребу в погашенні заборгованості перед різними категоріями пен-
сіонерів всього на 360 млн. грн. [16].

Як зауважує Володимир Тимофєєв – голова Всеукраїнського громадського об’єднан-
ня «Комітет захисту конституційних прав військовослужбовців, співробітників МВС України і 
СБУ «За справедливість»: «нас ставлять в чергу на виплату заборгованості, у котрій наразі сто-
ять близько 82 тис. пенсіонерів різних категорій. Сьогодні виплачують за судовими рішеннями 
2018 року, а скільки нам доведеться чекати – ніхто не знає. Може, три, може, чотири роки».

Після збільшення пенсій для поліцейських забезпечення колишніх міліціонерів виявилося 
в декілька разів нижчим. Тільки в 2018 році, після тривалих судових тяжб щодо правонаступ-
ництва Національної поліції ліквідованих ОВС, пенсіонери-міліціонери одержали омріяні пе-
рерахунки пенсій. Однак підготовлені МВС довідки щодо грошового забезпечення міліціонерів 
не включали низку надбавок, а премії було знижено в десятки разів. У зв’язку з оновленими 
довідками щодо грошового забезпечення нерідко нова пенсія була в кілька разів нижчою, аніж 
отримують колеги-поліцейські.

Майор міліції у відставці Сергій Поляков після виходу на пенсію з посади начальника 
чергової частини районного відділу розповідає, що отримує 3,6 тис. грн., в той час як колеги, ко-
трі звільнилися вже в поліції – понад 7,5 тис. грн. Як заявляє колишній міліціонер, робочі умови, 
обов’язки, задачі й роль однакові, а пенсії геть відрізняються. Отримати законний перерахунок 
чоловік зможе завдяки судовій системі – спершу звернувшись за оскарженням відмови від видачі 
довідки щодо грошового забезпечення, а згодом і з позовом до ПФУ [16].

Аналізування наукового та практичного матеріалу дозволяє зробити наступні висновки. 
Наразі нажаль ситуація з проблемою перерахунку пенсій колишнім працівникам ОВС чи просто 
колишніх міліцейських досі немає свого довгоочікуваного вирішення та оплати пенсіонерам пен-
сійних виплат в законних та належних розмірах.

Хоч зміни в законодавство, які дозволили екс-робітникам ОВС отримувати поліцейські 
пенсії, були прийнятті й стали чинними більше п’яти років тому, досі колишні міліціонери мають 
клопіт з відстоюванням своїх законних прав на гідну пенсію в судових засіданнях та повинні 
захищати право на перерахунок їх пенсій до рівня поліцейських пенсійних виплат.

Питання прирівнювання посад міліціонерів до посту поліцейських й перерахунку їм пен-
сії вимагає детальнішого аналізування, адже мова тут не лише про справедливість під час роз-
поділення благ соціального характеру, однак і щодо законності й обґрунтованості виплат з ПФУ, 
що формується як із обов’язкових внесків господарюючих суб’єктів та громадян, так і коштів 
українського держбюджету, котрі призначені для оплат пенсій військовослужбовцям й деяким 
іншим категоріям осіб [17, с. 103].

Хотілось би вірити, що грошове забезпечення пенсіонерів-колишніх міліцейських вреш-
ті-решт буде справедливим, стабільним й системним. Аби спробувати вирішити наведенні про-
блеми варто встановити соціально-справедливий перерозподіл між тими працівниками, хто вий-
шов на пенсію ще за часів функціонування міліції та одержував би такі ж пенсійні виплати, як і 
ті, хто виходить зараз на пенсію з такої ж посади, однак вже з лав поліції.
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СПЕЦИФІКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СУДОВИХ ОРГАНІВ

SPECIFICATIONS OF EMPLOYMENT OF EMPLOYEES OF JUDICIAL BODIES

Актуальність статті полягає в тому, що правове регулювання вступу в трудові 
відносини є одним із найменш урегульованих інститутів трудового права. Якщо 
така ситуація і є допустимою для трудових відносин, що виникають у приватній 
сфері, оскільки надмірний тиск з боку держави може порушувати розвиток ринку 
праці, то для трудових відносин з органами публічної влади, зокрема судовими 
органами, наведений підхід має ряд суттєвих недоліків й може призвести до нега-
тивних наслідків. Завданням судової гілки влади є вчинення правосуддя від чого 
залежить реалізації суб’єктами, права яких було порушено права на захист, спра-
ведливість та обґрунтованість притягнення до юридичної відповідальності. Тому, 
працівники на посади в судових органах повинні володіти високим рівнем знань та 
практичного досвіду не лише для належного виконання посадових обов’язків, але 
й запобігання вчиненню помилок іншими працівниками. Крім того, від якості їх 
роботи залежить довіра до держави від населення, рівень злочинності та бажання 
кваліфікованих працівників пов’язувати свою кар’єру із судовими органами. З’я-
совано, що особливість працевлаштування в судових органах щодо одночасності 
реалізації декількох конституційних прав полягає у тому, що завдяки послідовній 
реалізації юридичних фактів щодо проведення конкурсу, обрання серед кандида-
тів особи, що отримає посаду в судових органах й власне зайняття її, втілюються 
одразу декілька прав, які закріплені, як основні та невід’ємні. Такими правами є: 
право бути обраним до судових органів; право мати доступ до державної служби 
в судових органах; право на працю. Визначено, що працевлаштування працівників 
судових органів суттєво відрізняється від процедури найму працівників в приват-
ній сфері. Це пояснюється спільними для усіх кандидатів вимогами, публічністю 
проведення відбору, чіткому законодавчому регулюванню усіх етапів, гарантій, 
засобів захисту. Особливість працевлаштування працівників судових органів по-
лягає ще й у встановлені додаткових вимог й процедур навіть для державних служ-
бовців, як то знання судового законодавства чи проходження оцінювання фізичної 
підготовки. Разом з тим, можливо встановити, що специфіка працевлаштування 
працівників судових органів обумовлюється потребую забезпечення рівності про-
цесу найму та доступу до нього, визначенні найбільш об’єктивних та актуальних 
критеріїв відбору серед кандидатів кваліфікованих працівників.

Ключові слова: працевлаштування, суд, працівник, судові органи, праця.

The relevance of the article lies in the fact that the legal regulation of entering into 
labor relations is one of the least regulated institutions of labor law. If such a situation 
is permissible for labor relations arising in the private sphere, since excessive pressure 
from the state can disrupt the development of the labor market, then for labor relations 
with public authorities, in particular, judicial authorities, this approach has a number 
of significant disadvantages and may lead to to negative consequences. The task 
of the judicial branch of government is to administer justice, which depends on the 
implementation by subjects whose rights have been violated of the right to protection, 
justice and the reasonableness of bringing legal responsibility. Therefore, employees for 
positions in judicial bodies must have a high level of knowledge and practical experience 
not only for the proper performance of official duties, but also to prevent other employees 
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from making mistakes. In addition, the trust of the population in the state, the level of 
crime and the desire of qualified employees to connect their careers with the judicial 
authorities depend on the quality of their work. It has been found out that the peculiarity 
of employment in judicial bodies with regard to the simultaneous implementation of 
several constitutional rights is that due to the consistent implementation of legal facts 
regarding the holding of the competition, the selection among candidates of the person 
who will receive a position in the judicial bodies and the actual occupation of it, several 
rights are embodied at once , which are fixed as basic and integral. Such rights are: the 
right to be elected to judicial bodies; the right to have access to public service in judicial 
bodies; right to work It was determined that the employment of employees of judicial 
bodies is significantly different from the procedure of hiring employees in the private 
sector. This is explained by the requirements common to all candidates, the publicity of 
the selection process, the clear legal regulation of all stages, guarantees, and means of 
protection. The peculiarity of the employment of employees of judicial bodies also lies 
in the established additional requirements and procedures even for civil servants, such as 
knowledge of judicial legislation or passing the assessment of physical training. At the 
same time, it is possible to establish that the specifics of the employment of employees 
of judicial bodies is determined by the need to ensure the equality of the hiring process 
and access to it, to determine the most objective and relevant selection criteria among 
candidates for qualified employees.

Key words: employment, court, employee, judicial bodies, work.

Актуальність теми. Правове регулювання вступу в трудові відносини є одним із най-
менш урегульованих інститутів трудового права. Якщо така ситуація і є допустимою для трудо-
вих відносин, що виникають у приватній сфері, оскільки надмірний тиск з боку держави може 
порушувати розвиток ринку праці, то для трудових відносин з органами публічної влади, зокрема 
судовими органами, наведений підхід має ряд суттєвих недоліків й може призвести до негатив-
них наслідків. 

Завданням судової гілки влади є вчинення правосуддя від чого залежить реалізації суб’єк-
тами, права яких було порушено права на захист, справедливість та обґрунтованість притягнення 
до юридичної відповідальності. Тому, працівники на посади в судових органах повинні володі-
ти високим рівнем знань та практичного досвіду не лише для належного виконання посадових 
обов’язків, але й запобігання вчиненню помилок іншими працівниками. Крім того, від якості їх 
роботи залежить довіра до держави від населення, рівень злочинності та бажання кваліфікованих 
працівників пов’язувати свою кар’єру із судовими органами. Відповідно, працевлаштування осіб 
на посади в судових органах є основоположним та обумовлює наступне ефективну або ж навпаки 
неправомірну діяльність працівників таких органів.

 Слід зауважити, що правове регулювання працевлаштування працівників судових органів 
є більш деталізованим щодо етапів та стадій, суб’єктів в порівнянні із загальним трудовим за-
конодавством. Проте, різниця в правових статусах таких працівників, постійність внесення змін 
до законодавства вказують на потребу визначення її специфіки. Відповідно, дане дослідження 
надасть можливість виділити, які саме особливості відрізняють працевлаштування працівників 
судових органів від такої ж діяльності в інших публічних та приватних трудових відносинах.  
Також, можливо буде з’ясувати у чому полягає сутність та зміст кожної з особливостей працев-
лаштування, визначити способи  їх взаємодії між собою. Важливо, щоб особливості відтворюва-
ли і теоретичні напрацювання вчених щодо специфіки працевлаштування, і чинне законодавство. 

Стан дослідження. На сьогодні, питання особливостей працевлаштування суддів, 
державних службовців чи поліцейських було висвітлено у роботах наступних науковців:  
В. А. Багрій, Д. В. Балух, Ю. Ю. Боброва, О. В. Гончаренко, П. В. Євдокимов, О. П. Єфре-
мова, М. І. Іншин, А. С. Карпунець, О. І. Кобєлєв, А. В. Косенко, І. Є. Марочкін К. Ю. Мель-
ник, А. М. Мерник, І. А. Мирко, Н. С. Панова, О. Г. Середа, О. К. Черновський, С. Г. Штогун, 
О. Г. Юшкевич, Н. О. Яворська, І. М. Якушев. Проте, безпосередньо специфіка працевлаштуван-
ня працівників судових органів є малодослідженою. 

Виклад основного матеріалу. Проведене дослідження та аналіз наукових підходів  
дозволив дійти висновку, що існують наступні особливості працевлаштування працівників судо-
вих органів:
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1. Одночасність реалізації декількох конституційних прав в ході працевлаштування пра-
цівників судових органів (право бути обраним до судових органів; право мати доступ до держав-
ної служби в судових органах; право на працю);

2. Необов’язковість підписання трудового договору для працевлаштування працівників 
судових органів;

3. Встановлення у законодавстві спеціальних професійних вимог для працевлаштування 
працівників судових органів;

4.  Наявність обмеження у реалізації прав (право на працю працівників судових орга-
нів; право на підприємницьку діяльність, самозайнятість; право на участь в політичних партіях) 
в ході працевлаштування працівників судових органів;

5. Регулювання працевлаштування працівників судових органів проводиться міжгалузе-
вими принципами права та спеціальними нормами права;

6. Особливий суб’єктний склад відносин у сфері працевлаштування працівників судових 
органів (Вища кваліфікаційна комісія суддів України; Вища рада правосуддя; Президент України; 
Державна судова адміністрація; голова суду).

Однією з особливостей працевлаштування працівників судових органів є одночасне вті-
лення декількох конституційних прав людини та громадянина. Саме у конституційному законо-
давстві закріплені основні права осіб, кожне із таких пав суттєво відрізняється за змістом та ха-
рактером. Тому особливо відмінним є можливість їх втілення паралельно в ході настання одних 
й тих же юридичних фактів. 

 Так, згідно з ст. 38 Конституції України, громадяни мають право на участь в управлінні 
державними справами, вільно бути обраними до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби та служ-
би в органах місцевого самоврядування [1]. 

Таким чином, працевлаштування в судових органах, як таких, що є різновидом органів 
державної влади, є виявом права на участь в державному управлінні. Як виходить із аналізу да-
ної норми наведене правом має реалізуватися на рівних умовах та є доступним для будь-якого 
громадянина України. Доречним є й уточнення не лише про право на вільно обиратися та бути 
обраний до органів державної влади, як, наприклад, до Вищої ради правосуддя, але й мати до-
ступ до служби, що є більш характерним для суддів, працівників Служби судової охорони, адже 
вони проходять конкурс для зайняття посади. 

Проте, деякі недоліки формулювань у даній нормі права обумовили потребу в її додат-
ковому тлумаченні Конституційним Судом України від 06.07.1999 № 7-рп/99, де уточнено, що 
право бути вільно обраним до органів державної влади означає те, що громадянин України во-
лодіє правом вільно обиратися та бути обраним до будь-якого органу державної влади, зокрема 
Верховної Ради України чи до органу місцевого самоврядування, але лише до одного із таких 
органів [2]. 

Тобто, працевлаштування в судових органах не може поєднуватися із службою в інших 
органах державної влади, а також й займати посаду в органах місцевого самоврядування. Така за-
борона втілюється через наявність спеціальних перевірок для працівників судових органів, ска-
суванні за рішенням суду наказів про призначення й обов’язковій втраті статусу або ж працівника 
органів місцевого самоврядування, або працівника судових органів.

Крім того, А. С. Карпунець зазначає, що інститут державної служби є інститутом адміні-
стративного права та полягає у реалізації завдань й функцій держави згідно з власною компетен-
цією [3, с. 5]. 

Тобто, право на службу в судових органах, що реалізується шляхом працевлаштування 
у них є адміністративним правом. Також, право обирати та бути обраний до органів державної 
влади й зокрема судових органів можливо й розглядати як політичне право, хоча й специфічне 
за своїм змістом. За своєю ж сутністю таке право полягає у можливості бути учасником із дер-
жавного управління у сфері правосуддя та безпосередньо його проводити у випадку судді. 

Разом з тим, відповідно до ст. 43 Конституції України кожен володіє право на працю, 
що передбачає можливість заробляти на прожиття працею, вільно обраною та вільно погодже-
ною [1]. 

У даному контексті, проходження конкурсу та отримання посади в судових органах є вті-
ленням й права на працю. Особа, яка є кандидатом на посаду добровільно написала заяву про 
участь в конкурсі, добровільно його пройшла та перемогла. Перебуваючи на посаді в судових ор-
ганах, працівник отримує заробітну плату, йому гарантується втілення його основних трудових 
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прав, як то на відпустку, на безпечні умови праці, як й поширюються вимоги щодо дотримання 
правил охорони праці. 

З огляду на таку ситуацію І. М. Якушев зазначає, що право на державну службу є систем-
ним та конституційним правом, яке випливає зі змісту права на працю, але із можливістю реалі-
зації в ході спеціальної процедури лише громадянами України [4, с. 157]. 

Аналогічно й право на перебування на посадах в судових органах можливо розглядати, як 
специфічну форму втілення права на працю. Варто наголосити, що кожен із наведених підходів 
є частково вірним, адже відображає частину реальних правовідносин, що складаються в ході 
працевлаштування. Проте, більш доречним все ж вважаємо підхід згідно з яким відбувається од-
ночасна реалізація декількох конституційних прав. Такий підхід дозволяє висвітлити та розкрити 
значення кожного права, не применшуючи його значення для особи та суспільства загалом. Крім 
того, саме комплексний підхід дозволяє розкрити взаємозв’язки між даними правами та виявити 
прогалини в їх правовому регулюванні, наприклад, щодо захисту прав молоді на працю. 

Можливо резюмувати, що особливість працевлаштування в судових органах щодо одно-
часності реалізації декількох конституційних прав полягає у тому, що завдяки послідовній реалі-
зації юридичних фактів щодо проведення конкурсу, обрання серед кандидатів особи, що отримає 
посаду в судових органах й власне зайняття її, втілюються одразу декілька прав, які закріпле-
ні, як основні та невід’ємні. Такими правами є: право бути обраним до судових органів; право 
мати доступ до державної служби в судових органах; право на працю. Перших два права мають 
управлінський та частково політичний, в значенні суспільно важливий характер й можуть бути 
реалізовані громадянами. Зі свого боку, право на працю є соціально-економічним та стосується 
кожної особи. Наведені права є рівними за своїм значенням для осіб, що їх втілюють, хоча й 
мають взаємозалежний характер. Наприклад, право на працю обумовлює обов’язок дотримання 
заборони на дискримінацію під час працевлаштування в судових органах. Водночас, право на до-
ступ до посад до служби в судових органах обмежує право на працю через доступ до нього лише 
громадян України, які пройшли спеціальну перевірку.

Ще однією особливістю працевлаштування працівників судових органів є необов’язко-
вість трудового договору. В теорії трудового права саме підписання трудового договору вважа-
ється початком трудових відносин. Наприклад, І. М. Якушев зазначає, що незалежно від форми 
(як то усна чи письмова) або виду (контракт, угода, про виконання тимчасових робіт, про роботу 
за сумісництвом) трудовий договір є підставою виникнення трудових правовідносин. Процедура 
укладання договору вказує на здійснення декількох дій, які лише разом спричиняють укладання 
трудового договору, а кожна окрема дія до таких наслідків не призводить [4, с. 81]. 

Погоджуємося із твердженням, що виникненню трудових відносин передує складений 
юридичний факт, що має певні етапи та стадії, завершення кожної із яких окремо ще не означає 
завершення процесу працевлаштування. Разом з тим, трудовий договір для працівників судових 
органів або ж взагалі не вимагається, або вимагається у виключних випадках. 

Наприклад, у ст. 57 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» передбачено, 
що особа, що була призначена на посаду судді набуває повноважень лише після проголошення 
присяги судді [5]. 

Тобто, завершальним етапом під час працевлаштування судді, як працівника судових ор-
ганів є складання присяги, а не підписання трудового договору. Аналогічна ситуація із державни-
ми службовцями, що перебувають на посадах в судових органах, адже у ч. 3 ст. 21 Закону України 
«Про державну службу» передбачено, що особа, що вступає на посаду державної служби упер-
ше, отримує статус державного службовця з моменту публічного складання Присяги державного 
службовця [6]. 

У даному випадку, момент початку трудових відносин є варіативним й залежить від того 
чи перебував працівник судових органів на державній службі попередньо. Окремо слід зауважи-
ти, що саме по собі складання присяги не спричиняє виникнення трудових відносин, а повинно 
відбуватися після складення наказу (акту) про призначення на посаду. Також, спірними є форму-
лювання, які використані у чинному законодавстві, як то «набувають статусу державного служ-
бовця» або ж «набувають повноважень», оскільки це передбачає момент перебування на посаді 
й отримані заробітної плати за це без можливості виконувати службові обов’язки. Зрозуміло, що 
така ситуація є недопустимою, а тому більш доречним було б зобов’язання складання присяги 
наступного дня після наказу про призначення, що зменшило б плутанину в строках. 

Відповідно до ст. 80 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» призначення на 
посаду судді проводиться Президентом України не пізніше 30 днів з моменту отримання подання 
Вищої ради правосуддя [5]. 
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Аналізуючи даний законодавчий акт можливо дійти висновку, що трудовий договір із суд-
дею не підписується, а основні умови праці встановлюються в нормативно-правових актах. Крім 
того, не передбачено й підписання трудових угод із будь-яким іншим працівником судових ор-
ганів. Такий підхід видається доволі дискусійним особливо враховуючи недостатнє висвітлення 
питання працевлаштування у спеціальних нормах права щодо державних службовців, що перебу-
вають на посадах в судових органах та можливість підписання трудового контракту із ними, що 
передбачено в загальному законодавстві. 

Так, згідно з ст. 31-1 Закону України «Про державну службу», з особою, що призначається 
на посаду державної служби можу бути укладено контракт про проходження державної служ-
би. Суб’єкт призначення чи керівник державної служби приймає рішення про віднесення поса-
ди до такої, що вимагає підписання контракту до моменту оголошення конкурсу. Істотні умови 
контракту включають: місце роботи та посаду; спеціальні вимоги; дату набуття чинності й строк 
дії; права й обов’язки сторін; режим відпочинку; завдання й показники результативності, ефек-
тивності та якості;  умови оплати праці; відповідальність сторін; підстави зміни умов розірвання 
чи припинення дії контракту [6]. 

Тобто, необхідність контракту обумовлюються особливостями посади й необхідністю 
внесення коректив до стандартних умов праці, що й власне відповідає праці в судових органах. 
Залежно від посади, рішення про підписання контракту приймається або ж головою суду, або ж 
керівником Державної судової адміністрації.

Проте, деякі науковці заперечують необхідність в існування такого контракту, адже акт 
про призначення на посаду уже містить усі необхідні умови праці для державного службовця, а 
решту умов закріплено на законодавчому рівні [7, с. 63]. 

Можливо погодитись із тим, що трудовий контракт не завжди є необхідним для праців-
ників судових органів, адже основні умови встановлені на законодавчому рівні і передбачення 
інших є неможливим через потребу забезпечення рівності працівників судових органів, виділен-
ня конкретної суми коштів для оплати праці з державного бюджету й власне задля усунення ко-
рупційних ризиків. Водночас, перебування на окремих посадах в судових органах має специфіку 
щодо повноважень, обов’язків чи часу роботи, що неможливо чітко прописати в акті про  призна-
чення та має бути встановлено на локальному рівні. 

Тож, особливість працевлаштування працівників судових органів щодо необов’язковості 
трудового договору розкриваються через встановлення спеціальних умов вступу на службу, що 
передбачають проходження конкурсу, підписання наказу, складання присяги та інших етапів, які 
в сукупності спричиняють виникнення трудових відносин між працівником та судовими органа-
ми. Підписання трудового договору не входить або ж є факультативним етапом такого процесу. 

До особливостей працевлаштування працівників судових органів зараховуємо й встанов-
лення спеціальних професійних вимог до працівників. Такі вимоги різняться залежно від посади 
й визначаються у законодавстві, посадових інструкціях та умовах конкурсу. Звісно, що вимоги 
щодо професійного рівня існують для кожного працівника, незалежно від сфери його роботи, 
однак відмінність полягає у змісті вимог та формі їх закріплення. 

Щодо суддів, то у ст. 7 Порядку складення відбіркового іспиту та методики оцінювання 
його результатів встановлено, що відбірковий іспит для суддів включає: тестування рівня загаль-
нотеоретичних знань у сфері права; тестування рівня володіння державною мовою; тестування 
особистих морально-психологічних якостей [8]. 

Тестування знань державної мови є загальною вимогою до усіх працівників судових ор-
ганів, коли ж теоретичні знання з права відображають специфіку роботи судді та вказують на 
наявність мінімально допустимого рівня знань в даній сфері для наступного проходження спе-
ціальних курсів. Щодо тестування морально-психологічних якостей, то хоча такий етап і є необ-
хідним, однак його зміст та критерії є найбільш спірними і їх тлумачення та дотримання важко 
проконтролювати. 

Варто зазначити, що професійних знань та досвіду кандидатів на посаду судді ніколи не-
достатньо для виконання функцій судді. Саме тому, ст. 77 Закону України «Про судоустрій та 
статус суддів» визначено, що для кандидатів на посаду судді проводиться спеціальна теоретична 
та практична підготовка за навчальним планом, що затверджений Вищою кваліфікаційною комі-
сією за рекомендаціями Національної школи суддів [5]. 

Тобто, професійні знання та якості кандидат на посаду судді отримує в ході проходжен-
ня конкурсу. Позитивно можливо оцінити те, що навчання є оплачуваним та проводиться осо-
бами не лише із правовими, але й педагогічними знаннями, що полегшує засвоєння матеріалу.  
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Таким чином, спеціальні професійні вимоги до судді полягають у наявності знань в сфері права 
та успішного проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді. 

Досліджуючи уже правове регулювання професійних вимог до державних службовців, що 
перебувають на посадах судових органах, можливо помітити, що вони суттєво різняться за своїм 
змістом. Згідно з ст. 30-33 Положення «Про проведення конкурсів для призначення на посади 
державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя», загальні вимоги до 
усіх вказаних працівників є такими: знання законодавства, розв’язання ситуаційних задач для 
з’ясування відповідності компетенцій та професійних знань встановлених вимогам щодо спеці-
ального законодавства у сфері державної служби та посадової інструкції [9]. 

Тобто, навіть на рівні спеціальних норм права щодо конкурсу на посади державної служби 
в судових органах не сформульовано які навики мають бути у кандидатів та яке саме законо-
давство окрім як про державну службу необхідно вивчати. У даному випадку, виникає питання 
щодо необхідності фактичного дублювання змісту загальних норм щодо проведення конкурсу на 
посади державної служби, адже це збільшує ризики колізій та прогалин. 

Аналіз наведених вимог дозволяє зрозуміти, що знання у сфері права для державних 
службовців обмежуються лише застосуванням законодавства у судовій та адміністративній сфе-
рі. Більш важливими для отримання посади видається наявність комунікативних  й управлін-
ських навичок, перевірити наявність яких можливо лише із застосуванням оціночних та суб’єк-
тивних критеріїв. 

Найбільш специфічними є вимоги до кандидатів на посади в Службі судової охорони, 
адже ст. 31 Порядку проведення конкурсу для призначення на посади співробітників Служби 
судової охорони вказує на проходження перевірки рівня фізичної підготовки, який встановлений 
Головою Служби судової охорони. Крім того, необхідно пройти ситуаційні завдання щодо знань 
Конституції України, законодавства у сфері судоустрою та статусу суддів, діяльності національні 
поліції, у сфері запобігання корупції [10]. 

Позитивно слід оцінити уточнення на підзаконному рівні сфер законодавства, якими необ-
хідно оволодіти. Для праці в Службі судової охорони більш важливою є саме професійна фізична 
підготовка, коли ж знання законодавства дозволяє розуміти специфіку роботи суду та визначати 
межі власних та інших суб’єктів повноважень. 

У Наказі територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській 
області від 17.09.2019 № 11 визначено додаткові вимоги до компетентності працівників Служби 
судової охорони, як то: наявність лідерських якостей (вміння встановлювати цілі та пріорите-
ти, стратегічно планувати); здатність приймати ефективні рішення й (швидкість рішення, дія в 
екстремальних ситуаціях; наявність аналітичних здібностей (систематизація, узагальнення ін-
формації, гнучкість); підтримання громадського порядку (знання законодавства щодо судових й 
правоохоронних органів, системи правоохоронних органів, розмежування їх компетенції) [11]. 

Як й в попередньому випадку, особисті комунікативні й аналітичні здібності є не менш 
важливими вимогами до кандидата на посаду в судових органах, ніж наявність формальних 
знань законодавства. Такі вимоги відображають особливості організаційно-управлінської сторо-
ни праці в судових органах, адже комунікація із представниками для громадян ототожнюється із 
комунікацією з державою та впливає на рівень довіри. Крім того, ефективне виконання повно-
важень можливо лише за умови спільної роботи в межах власної компетенції усіх працівників 
судових органів, а не суперництва між ними. 

Тож, особливість працевлаштування працівників судових органів щодо встановлення спе-
ціальних професійних вимог до них полягає у встановлені на підзаконному та локальному рівнях 
правового регулювання спеціальних вимог до кандидатів, які відображають і напрями роботи 
та відповідні сфери законодавства, і необхідні якості для ефективного втілення повноважень та 
реалізації завдань. Спеціальні вимоги можуть полягати не лише у формальному знанні законо-
давства, але й вмінню їх застосувати на практиці або ж навіть вмінню швидко оволодіти такими 
навиками, як у випадку із суддями.

Наступною особливістю працевлаштування працівників судових органів вважаємо наяв-
ність обмежень у реалізації прав. Праця у судових органах вимагає не лише виконання прямих 
обов’язків, але й дотримання заборон, що обумовлені соціально-економічними цінностями й 
уявленнями у суспільстві, прагненням запобігти конфлікту інтересів чи корупційним ризикам. 
Досліджуючи питання А. М. Мерник зазначає що ідея обмеження прав виникла ще у 18 ст. та на-
далі була закріплена у багатьох національних й міжнародних нормативно-правових актах. Вона 
полягає у тому, що обмеження може мати правовий характер завдяки встановленню на підставі 
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закону, а цілі які вона переслідує забезпечують користь для суспільства та їх можливості мати 
такі ж права та обов’язки [12, с. 37]. 

Тобто, обмеження прав працівників судових органів є допустимими, але за дотримання 
вимог щодо чіткої визначеності у законні та направленості та гарантування й забезпечення прав 
та інтересів усього суспільства. При цьому, правові обмеження для працівників судових органів 
не повинні перевищувати необхідні та стосуватися тих прав, що жодним чином не впливають 
на професійну діяльність, наприклад, право на зайняття спортом, творчістю чи право вступати 
у шлюб. Аналіз чинного законодавства дозволив сформувати перелік прав щодо яких здійсню-
ються обмеження:

1. Право на працю працівників судових органів;
2. Право на підприємницьку діяльність, самозайнятість;
3. Право на участь в політичних партіях.
Таким чином, наявність обмежень у реалізації прав працівників судових органів, як осо-

бливість їх працевлаштування полягає у законодавчому встановлені заборон та додаткових вимог 
для осіб, які мають бажання працювати в судових органах. Такі обмеження поширюються без-
посередньо на право на працю й починають діяти з моменту подання заяви на участь в конкурсі 
та надалі продовжують діяти протягом всього часу перебування на посаді в судових органах. 
Встановлені обмеженням пояснюються необхідністю забезпечити належний процес правосуддя, 
захистити інтереси населення та права осіб, що звернулися за захистом, як й гарантувати рівні та 
справедливі умови праці для усіх працівників судових органів. 

Особливістю працевлаштування працівників судових органів вважаємо регулювання мі-
жгалузевими принципами та спеціальними нормами законодавства. Тобто, усі стадії та етапи 
отримання посади в судових органах для працівника будуть регулюватися спільно і конституцій-
ним, і трудовим, і адміністративним та судовим законодавством. Такий підхід гарантує макси-
мальне охоплення трудових відносин із працівниками судових органів, забезпечення їх втілення 
та захисту під час проходження конкурсу й інших стадій працевлаштування. 

Тож, особливість працевлаштування працівників судових органів щодо регулювання мі-
жгалузевими принципами та спеціальними нормами права полягає у тому, що під час найму 
працівників дотримуються загальні трудові цінності та вимоги, що забезпечують рівність, на-
лежність та безпеку умов праці. Такі норми права не є систематизованими, що часто порушує їх 
спільне та належне використання для реалізації права.

Також, до особливостей працевлаштування працівників судових органів зараховуємо осо-
бливий суб’єктний склад. Хоча трудові відносини виникають між працівником судових органів 
та власне державою, але сприяти їх утворенню вповноважені спеціальні суб’єкти. Аналіз чинно-
го законодавства дозволив виділити наступні суб’єкти відносин із працевлаштування працівни-
ків судових органів:

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України;
2. Вища рада правосуддя;
3. Президент України;
4. Державна судова адміністрація;
5. Голова суду.
Отже, проведене дослідження свідчить, що працевлаштування працівників судових орга-

нів суттєво відрізняється від процедури найму працівників в приватній сфері. Це пояснюється 
спільними для усіх кандидатів вимогами, публічністю проведення відбору, чіткому законодав-
чому регулюванню усіх етапів, гарантій, засобів захисту. Особливість працевлаштування пра-
цівників судових органів полягає ще й у встановлені додаткових вимог й процедур навіть для 
державних службовців, як то знання судового законодавства чи проходження оцінювання фізич-
ної підготовки. Разом з тим, можливо встановити, що специфіка працевлаштування працівників 
судових органів обумовлюється потребую забезпечення рівності процесу найму та доступу до 
нього, визначенні найбільш об’єктивних та актуальних критеріїв відбору серед кандидатів ква-
ліфікованих працівників.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ  
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ВІД НЕЗАКОННОГО ЗВІЛЬНЕННЯ 

TO THE PROBLEM OF DEFINING THE CONCEPT AND WAYS  
TO PROTECT CIVIL SERVANTS FROM ILLEGAL DISMISSAL

Актуальність статті полягає в тому, що можливість захищати свої права є одним 
з центральних постулатів побудови демократичної та соціально орієнтованої дер-
жави. Однак, широка внутрішня сутність захисту виводить цю категорію далеко за 
межі виключно конституційних статей. Вона є актуальним предметом наукових до-
сліджень кожне з яких допомагає винайти все нові її ознаки, більшість з яких прямо 
пов’язана із об’єктом на який спрямовано дію вказаної категорії. Через це досліджу-
ючи теоретико-правові засади захисту прав державних службовців від незаконного 
звільнення не можна оминути увагою поняття та способи подібного захисту, які до-
поможуть зрозуміти в подальшому механізми забезпечення прав суб’єктів, що від-
повідають за реалізацію функцій держави. Метою статті є визначити поняття та оха-
рактеризувати способи захисту державних службовців від незаконного звільнення. 
У статті узагальнено наукові підходи до визначення поняття «захист» та «право-
вий захист», на основі чого сформульовано визначення терміну захист державних 
службовців від незаконного звільнення. Виділено теоретичні підходи до розумін-
ня поняття «спосіб захисту». Побудовано теоретико-юридичну позицію про зміст 
способів захисту державних службовців від незаконного звільнення, а також наве-
дено їх різновиди. Наголошено, що способи правового захисту консолідують в собі 
механічну сторони дії даної категорії. Проте, слід також констатувати, що незважа-
ючи на існування різноманітних визначень поняття «способів захисту», на сьогод-
нішній день поза увагою юристів-теоретиків залишається зміст способів правового 
захисту в межах трудової галузі права. Зроблено висновок, що наукові інтерпрета-
ції способів захисту прав працівників від незаконного звільнення відрізняються 
між собою за кількістю об’єднаних в них процедурних дій. Разом із цим, вбільшо-
сті представлених поглядів мається загальне логічне зерно. Воно полягає утому, що 
основними способами, які направлено на захист прав незаконно звільнених пра-
цівників та які відповідають уявленням про зміст і призначення способів захисту 
загалом, є оскарження та відновлення суб’єктів службової діяльності на роботі.

Ключові слова: державні службовці, державна служба, незаконне звільнення, 
правовий захист, способи захисту.

The relevance of the article lies in the fact that the opportunity to protect one's 
rights is one of the central postulates of building a democratic and socially oriented 
state. However, the broad inner essence of protection takes this category far beyond 
the boundaries of exclusively constitutional articles. It is an actual subject of scientific 
research, each of which helps to invent its new features, most of which are directly 
related to the object on which the action of the specified category is directed. Because 
of this, researching the theoretical and legal foundations of the protection of the rights 
of civil servants against illegal dismissal, one cannot ignore the concept and methods of 
such protection, which will help to understand in the future the mechanisms of ensuring 
the rights of subjects responsible for the implementation of state functions. The purpose 
of the article is to define the concept and characterize the methods of protection of civil 
servants from illegal dismissal. The article summarizes the scientific approaches to 
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the definition of "protection" and "legal protection", based on which the definition of 
the term protection of civil servants from illegal dismissal is formulated. Theoretical 
approaches to understanding the concept of "method of protection" are highlighted. The 
theoretical and legal position on the content of ways to protect civil servants from illegal 
dismissal, as well as their varieties. It is emphasized that the methods of legal protection 
consolidate the mechanical side of the action of this category. However, it should also 
be stated that despite the existence of various definitions of the concept of "methods of 
protection", to date, the content of methods of legal protection within the labor field of 
law remains outside the attention of theoretical lawyers. It was concluded that scientific 
interpretations of methods of protecting the rights of employees against illegal dismissal 
differ among themselves in terms of the number of procedural actions combined in them. 
At the same time, most of the views presented have a common logical grain. It consists 
in the fact that the main methods aimed at protecting the rights of illegally dismissed 
employees and which correspond to the ideas about the content and purpose of methods 
of protection in general are appeals and restoration of subjects of official activity at work.

Key words: civil servants, civil service, illegal dismissal, legal protection, methods 
of protection.

Постановка проблеми. Можливість захищати свої права є одним з центральних постула-
тів побудови демократичної та соціально орієнтованої держави. Однак, широка внутрішня сут-
ність захисту виводить цю категорію далеко за межі виключно конституційних статей. Вона є 
актуальним предметом наукових досліджень кожне з яких допомагає винайти все нові її ознаки, 
більшість з яких прямо пов’язана із об’єктом на який спрямовано дію вказаної категорії. Через 
це досліджуючи теоретико-правові засади захисту прав державних службовців від незаконного 
звільнення не можна оминути увагою поняття та способи подібного захисту, які допоможуть 
зрозуміти в подальшому механізми забезпечення прав суб’єктів, що відповідають за реалізацію 
функцій держави. 

Стан дослідження проблеми. Питанням змісту правового захисту прав, у тому числі 
трудових, а також особливостями способів захисту присвятили свою увагу такі науковців, як 
В.І. Щербина, О.В. Іванов, Б.Ю. Тіхонова, М.С. Малеїн, І.О. Дзера, С.С. Алексєєв, А.Д. Матві-
єнко, І.В. Лагутіна, Е.А. Лукашев, Н.Г. Александров, А.С. Пашков, В.Н. Смірнов, В.С. Андрєєв, 
Ю.П. Орловський, С.І. Іванов, М.І. Іншин та інші. Незважаючи на високий ступінь актуальності 
досліджень вказаних вчених та їх виключний досвід у розробці проблеми правового захисту, 
питання сутності та особливостей реалізації останнього у сфері забезпечення прав державних 
службовців при незаконному звільненні належним чином не розкривалось. 

Саме тому метою статті є визначити поняття та охарактеризувати способи захисту дер-
жавних службовців від незаконного звільнення.

Виклад основного матеріалу. Починаючи наукове дослідження варто відмітити, що 
в праві під захистом прав та законних інтересів працівників розуміють сукупність матеріаль-
но-правових заходів, організаційних і процесуальних способів припинення і попередження пору-
шень трудового законодавства, відновлення порушених трудових прав громадян і відшкодування 
понесеної внаслідок цього шкоди. Захист передбачає як діяльність державних і уповноважених 
державою органів, так і діяльність самих суб’єктів правовідносин по усуненню перешкод, а та-
кож відновленню порушених трудових прав [1]. Відповідно до іншого концептуального підходу 
запропонованого І.В. Лагутіною поняття захисту трудових прав варто розглядати у широкому 
і вузькому значеннях. У широкому значенні – це реалізація захисної функції трудового права, 
яка, у свою чергу відображає захисну функцію держави. У вузькому значенні – це забезпечення 
додержання трудових прав, попередження і профілактика їх порушень, реальне поновлення не-
законно порушених прав і встановлення трудовим законодавством та діями відповідних органів 
реальної ефективної відповідальності роботодавців за порушення трудових прав працівників [2]. 
Схожу думку підтримує Е.А. Лукашева, яка вважає, що в найбільш загальному сенсі захист – це 
протидія незаконним порушень і обмежень трудових прав, свобод та інтересів особи, попере-
дження цих порушень і обмежень, а також відшкодування заподіяної шкоди в разі, якщо попе-
редити або відобразити порушення і обмеження не вдалось. У вузькому сенсі захист трудових 
прав визначається як комплексна система заходів, застосовуваних для забезпечення вільної та 
належної реалізації трудових прав, що включає судовий захист, законодавчі, економічні, органі-
заційно-технічні та інші засоби та заходи, а також самозахист прав [3, с. 73].
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Беручи до уваги зазначені моменти, повністю не підтримуючи жодну наукову концепцію 
щодо визначення правового захисту, а також захисту в сфері трудового права, ми дійшли виснов-
ку, що правовий захист в цілому є комплексною категорією єдиною для будь-якої галузі права та 
об’єкту впливу. Тобто, її сутність та призначення є незмінними і незалежним від сфери застосу-
вання. В той же час, складність категорії не дає можливості висувати одноманітні трактування, 
в зв’язку з чим логічно виділяти широке та вузьке розуміння, де перше пояснює основоположні 
засади захисту, а друге – його функціональні фактори. Таким чином, захист у праві – це поліга-
лузевий юридичний інститут, який об’єднує в собі норми права які регулюються правовідноси-
ни в сфері забезпечення державою прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб від 
порушень, зокрема, трудових прав державних службовців при звільненні. У вузькому розумінні, 
захист – це система способів державного впливу на суспільні відносини з метою недопущення 
порушень прав та свобод фізичних та юридичних осіб, у тому числі, трудових прав державних 
службовців, а також реагування на подібні порушення шляхом притягнення винних осіб до від-
повідальності та відновлення порушеного юридичного стану. Прикладом такого порушення є 
незаконне звільнення державного службовця, що веде до припинення його трудової діяльності. 

Варто зауважити, що саме способи, зазначені в межах вузького підходу, формують відмін-
ності захисту кожного окремого об’єкту, зокрема, прав державних службовців при звільненні. 
Іншими словами, саме способи захисту є змістоутворюючим аспектом безпосередньо захисту 
державних службовців від незаконного звільнення, що встановлює необхідність їх дослідження. 

Так, слово «спосіб» в довідниковій літературі визначається, як: дія, прийом, система при-
йомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось; те, що служить знаряд-
дям, засобом у якій-небудь справі, дії; дія або систему дій, що вчинюються при виконанні робо-
ти чи здійсненні діяльності і тому подібне; система дій, що застосовуються під час виконання 
якої-небудь роботи [4; 5; 6].

В науці управління «спосіб» визначається невід’ємною складовою методів управління та 
механізму управління. При цьому, методи управління – це сукупність способів і прийомів управ-
лінського впливу, що забезпечують досягнення цілей і вирішення завдань підприємства. В свою 
чергу, механізм управління – це спосіб організації управління суспільними справами, де взаємо-
пов’язані методи, засоби і принципи, що і забезпечує ефективну реалізацію цілей управління [7].

Тобто, способи правового захисту консолідують в собі механічну сторони дії даної катего-
рії. Проте, слід також констатувати, що незважаючи на існування різноманітних визначень понят-
тя «способів захисту», на сьогоднішній день поза увагою юристів-теоретиків залишається зміст 
способів правового захисту в межах трудової галузі права. Через це вважаємо необхідним, наве-
сти власне, сформульоване на основі загальноправових поглядів трактування способів захисту 
державних службовців від незаконного звільнення, відповідно до якого – це система законодавчо 
встановлених, державно-владних, процедурних груп дій, що застосовуються уповноваженими 
суб’єктами з метою забезпечення та недопущення порушень прав державних службовців при 
звільненні. Фактично, відповідно до наведеного визначення, кожен спосіб захисту – це сукуп-
ність спеціальних юридичних процедур. 

В цьому ж контексті виникає нагальна потреба у відповіді на питання, які саме способи 
захисту державних службовців від незаконного звільнення існують? 

Незважаючи на констатовану нами «законодавчу урегульованість» способів захисту дер-
жавних службовців від незаконного звільнення, в положеннях як КЗпП, так і Закону України 
«Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII відсутні статті які б характеризували або 
перелічували способи захисту трудових прав працівників в цілому, а також задіяних до праці у 
державному секторі. 

Прикладом нормативної регламентованості способів захисту прав особи, можна знайти у 
цивільному законодавстві. Так, в статті 16 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV 
вказано наступне: «Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого не-
майнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів мо-
жуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує 
право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку 
в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збит-
ків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) 
шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, орга-
ну влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і 
службових осіб» [8].
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Відсутність у трудовому законодавстві визначення та переліку способів захисту прав пра-
цівників, у тому числі від незаконного звільнення, не є перешкодою для науковців. Наприклад, 
М.В. Лушнікова та А.М. Лушніков виділяють такі способи захисту трудових прав і законних 
інтересів: 1) матеріально-охоронні способи захисту зацікавленими особами своїх прав та охоро-
нюваних законом інтересів: переговори, відмова від виконання роботи; 2) процесуальні способи 
захисту: стягнення грошової суми в судовому порядку [9, с. 755].

А.П. Вершинін ділить способи захисту на відновлювальні, штрафні та запобіжні. Запо-
біжні способи спрямовані на усунення незаконних дій (наприклад, визнання недійсними умов 
трудового договору, колективного договору, угоди; визнання страйку незаконним; визнання в су-
довому порядку недійсним нормативно правового акту). Штрафні способи тягнуть додаткові 
несприятливі наслідки для правопорушника (відшкодування матеріальної шкоди, компенсація 
моральної шкоди). Відновлювальні способи являють собою усунення несприятливих наслідків 
(відновлення порушених прав, примус до виконання обов’язків) [10, с. 18–20]. І.В. Лагутіна про-
панує схожий поділ залежно від межі впливу на порушника та виділяє відновні (спрямовані на 
поновлення становища, що існувало до порушення), способи, що припиняють (спрямовані на 
припинення дій, які порушують права та інтереси, забезпечують можливість безперешкодної 
реалізації прав) та штрафні (пов’язані з настанням додаткових несприятливих наслідків для по-
рушника) [11, с. 37].

Н.Д. Гетьманцева та І.Г. Козуб зазначали, що способами захисту є: 1) визнання умов тру-
дового чи колективного договору недійсними; 2) визнання факту укладення трудового договору; 
3) відновлення становища, яке існувало до порушення права; 4) відшкодування витрат; 5) від-
шкодування шкоди; 6) компенсація моральної шкоди; 7) компенсація витрат; 8) виплата мате-
ріальної допомоги; 9) перерахування заробітної плати у зв’язку з індексацією; 10) укладення 
трудового договору; 11) зміна правовідношення; 12) розірвання трудового договору; 13) зміна 
формулювання причини звільнення; 14) укладення колективного договору; 15) визнання наказу, 
розпорядження або дій власника чи уповноваженого ним органу незаконними та інші способи, 
передбачені законодавством. Вчені зауважують, що досить часто способи захисту поєднуються. 
Наприклад, визнання права і виконання обов’язку в натурі; відновлення становища, яке існувало 
до порушення права, і відшкодування шкоди; відшкодування шкоди і перерахування заробітної 
плати у зв’язку з індексацією тощо [12].

Ю.Н. Полєтаєв виділяє в якості заходів захисту у трудовому праві наступні: поновлення 
на роботі; зміна дати та формулювання звільнення; визнання недійсним догорів про працю; утри-
мання із заробітної плати; стягнення на користь працівника сум, які йому належать; допуск до 
роботи незаконно відсторонених працівників; зворотне стягнення з працівника коштів, виплаче-
них йому за рішенням органу по розгляду трудових спорів при відміні цього рішення [13, с. 94].

На думку О.Є. Соніна, система способів захисту прав працівників, порушених незакон-
ним звільненням з роботи, складається з п’яти основних елементів (матеріально-правових вимог, 
що можуть бути заявлені працівником), а саме: поновлення на роботі, оплата часу вимушеного 
прогулу, зміна формулювання причин звільнення, зміна дати звільнення, відшкодування мораль-
ної шкоди [14, c. 177].

Висновки. Отже, як бачимо наукові інтерпретації способів захисту прав працівників від 
незаконного звільнення відрізняються між собою за кількістю об’єднаних в них процедурних 
дій. Разом із цим, в більшості представлених поглядів мається загальне логічне зерно. Воно по-
лягає у тому, що основними способами, які направлено на захист прав незаконно звільнених 
працівників та які відповідають уявленням про зміст і призначення способів захисту загалом, є 
оскарження та відновлення суб’єктів службової діяльності на роботі. Беручи до уваги зазначений 
аспект, а також особливості регулювання різних моментів захисту державних службовців від не-
законного звільнення, ми вважаємо доцільним виділити: 

1) оскарження незаконного звільнення – даний спосіб об’єднує в собі процедури, спрямо-
вані на оскарження факту незаконного звільнення державного службовця до спеціально уповно-
важених суб’єктів державної влади;

2)  відновлення службово-трудових відносин – зазначений спосіб об’єднує в собі проце-
дури, реалізацію яких спрямовано на відновлення порушеного правового статусу державного 
службовця, а також трудових відносин між ним та органом державної влади.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ ПРАВА  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ

CLASSIFICATION OF APPRAISAL CONCEPTS OF RIGHTS  
OF SOCIAL SECURITY OF UKRAINE

Актуальність статті полягає в тому, що у праві соціального забезпечення оці-
ночні поняття є поширеним явищем та мають свої особливості. Так, вони не мають 
вичерпного тлумачення, їх розкрито поверхнево. Також визначення чи орієнтов-
ні переліки оціночних понять права соціального забезпечення доводиться шука-
ти у законодавчих актах інших галузей права, що надалі впливає на їх значення. 
Оскільки, зміни до законодавчих актів вносяться щоденно, то кількість оціночних 
понять та різноманітність їх видів також зростає. Для систематизації і виділення 
останніх серед інших термінів необхідно зрозуміти у чому полягає «оціночність» 
кожного слова, словосполучення та які характерні ознаки відрізняють поняття 
одне від одного. Тому нами було проаналізовано ряд нормативно-правових актів 
соціального законодавства і співвіднесено тлумачення окремих оціночних понять 
у сфері соціального забезпечення. Метою статті є здійснення класифікації оціноч-
них понять у праві соціального забезпечення та виявлення основних проблем за-
стосування оціночних понять у правових нормах. У статті проаналізовано наукові 
підходи до встановлення видів оціночних понять права соціального забезпечення 
України. Здійснено критичний аналіз позицій вчених, визначено переваги та недо-
ліки. Сформульовано авторську класифікацію оціночних понять права соціального 
забезпечення. Деталізовано зміст і значення кожного з критеріїв класифікації. З’я-
совано, що будь-які причини, які наведе військовослужбовець можуть бути визна-
ні поважними з точки зору командира військової частини. До поняття «поважні 
причини» можуть входити певні неочікувані або передбачувані обставини ужитті 
військовослужбовця, дії фізичних або юридичних осіб, явища, що не залежать від 
його волі. Віднесення причини до поважної здійснюється переважно на підставі 
норм моралі і не завжди причини, які військовослужбовець буде вважати поваж-
ними будуть такими для командира (начальника) військової частини. Наголошено, 
що у законодавчих актах, що належать до системи права соціального забезпечення 
можна виявити велику кількість оціночних понять, що потребують конкретизації та 
законодавчого закріплення. Для їх класифікації основним критерієм вважаємо сту-
пінь конкретизації оціночних понять законодавцем. З метою розкриття цих понять 
законодавець часто використовує орієнтовні не вичерпні переліки. За допомогою 
їх оціночні поняття наповнюються змістом та становляться більш визначеними. 

Ключові слова: оціночні поняття, соціальне законодавство, право соціального 
забезпечення, соціальні права, соціальний захист.

The relevance of the article lies in the fact that in social security law, valuation 
concepts are a common phenomenon and have their own characteristics. Yes, they do 
not have a comprehensive interpretation, they are revealed superficially. Also, definitions 
or approximate lists of evaluative concepts of social security law have to be sought in 
legislative acts of other branches of law, which further affects their meaning. Since 
changes to legislative acts are made daily, the number of evaluative concepts and the 
variety of their types also increases. In order to systematize and highlight the latter 
among other terms, it is necessary to understand what is the "value" of each word, word 
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combination and what characteristic features distinguish the concepts from each other. 
Therefore, we have analyzed a number of normative legal acts of social legislation 
and correlated the interpretation of individual evaluative concepts in the field of social 
security. The purpose of the article is to carry out the classification of evaluative concepts 
in the law of social security and to identify the main problems of the application of 
evaluative concepts in legal norms. The article analyzes scientific approaches to 
establishing types of evaluative concepts of social security law of Ukraine. A critical 
analysis of the positions of scientists was carried out, the advantages and disadvantages 
were determined. The author's classification of evaluative concepts of social security 
law is formulated. The content and meaning of each of the classification criteria is 
detailed. It was found that any reasons given by a serviceman can be considered valid 
from the point of view of the commander of the military unit. The concept of "reasonable 
reasons" may include certain unexpected or predictable circumstances of a serviceman's 
behavior, actions of individuals or legal entities, phenomena that do not depend on his 
will. Attribution of a reason to respectable is carried out mainly on the basis of moral 
standards, and not always the reasons that a serviceman will consider respectable will be 
such for the commander (chief) of the military unit. It is emphasized that in the legislative 
acts belonging to the system of social security law, it is possible to find a large number 
of evaluative concepts that require specification and legislative consolidation. For their 
classification, we consider the degree of concretization of evaluative concepts by the 
legislator to be the main criterion. In order to reveal these concepts, the legislator often 
uses indicative, non-exhaustive lists. With their help, evaluative concepts are filled with 
content and become more defined.

Key words: evaluative concepts, social legislation, social security law, social rights, 
social protection.

Актуальність теми. У праві соціального забезпечення оціночні поняття є поширеним 
явищем та мають свої особливості. Так, вони не мають вичерпного тлумачення, їх розкрито по-
верхнево. Також визначення чи орієнтовні переліки оціночних понять права соціального забез-
печення доводиться шукати у законодавчих актах інших галузей права, що надалі впливає на їх 
значення. 

Оскільки, зміни до законодавчих актів вносяться щоденно, то кількість оціночних понять 
та різноманітність їх видів також зростає. Для систематизації і виділення останніх серед інших 
термінів необхідно зрозуміти у чому полягає «оціночність» кожного слова, словосполучення та 
які характерні ознаки відрізняють поняття одне від одного. Тому нами було проаналізовано ряд 
нормативно-правових актів соціального законодавства і співвіднесено тлумачення окремих оці-
ночних понять у сфері соціального забезпечення.

Стан дослідження. Класифікація цих понять є актуальною та малодослідженою пробле-
мою. Вперше оціночні поняття стали предметом дослідження С. І. Вільнянського. Надалі ці пи-
тання у своїх працях вивчали багато вітчизняних та українських вчених таких як: Є. І. Астрахан, 
В. А. Багрій, М. І. Бару, І. П. Зеленко, М. І. Іншин, Т. В. Кашаніна, В. Н. Кудрявцев, Д. М. Левіна, 
О. А. Степанова, С. М. Черноус та інші. 

Тому, виходячи із вищевказаного, метою дослідження є здійснення класифікації оціноч-
них понять у праві соціального забезпечення та виявлення основних проблем застосування оці-
ночних понять у правових нормах. 

Виклад основного матеріалу. На шляху до розкриття мети необхідно визначити конкрет-
ні задачі дослідження:

 – проаналізувати позиції науковців щодо видів оціночних понять у загальній теорії права;
 – запропонувати класифікацію оціночних понять у праві соціального забезпечення;
 – виявити оціночні поняття у законодавчих актах права соціального забезпечення;
 – розкрити зміст та дослідити проблеми тлумачення окремих оціночних понять.

Матеріали дослідження можуть бути використані при розробці проєктів законодавчих ак-
тів, удосконаленні існуючої бази законодавства у сфері права соціального забезпечення та здійс-
ненні пов’язаної правотворчої діяльності. 

Результати також можуть застосовуватись при викладанні навчальної дисципліни «Право 
соціального забезпечення» студентам юридичного профілю; юристами для більш глибоко розу-
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міння змісту оціночних понять, якими оперує понятійний апарат права соціального забезпечення 
та для наступних наукових розробок. 

Передусім пропонуємо розглянути визначення «оціночні поняття». Для цього звернемося 
до юридичної енциклопедії, що містить наступну дефініцію: «оціночні поняття у праві – понят-
тя, зміст яких недостатньо чи взагалі не визначено теорією права» [1, с. 400]. В. Е. Жеребкін 
визначає оціночні поняття як не визначені в законі теорії чи судовій практиці строки правової 
науки [2, с. 7].

Певна річ, що вказані дефініції підкреслюють «оціночність» цих понять. Їх існування 
у нормах права є неминучим явищем та повинно узгоджуватись з кількістю прямо передбачених 
термінів у законах. Тому при редакції будь-якого закону законодавець повинен звертати увагу на 
виникнення розбіжностей у роз’ясненнях певних понять. Надалі слід закріплювати визначен-
ня оціночних понять, що стали предметом найбільших дискусій при застосуванні у практичній  
діяльності, як терміни у законодавстві. 

У результаті створення нових правових норм та збільшення кількості оціночних понять у 
праві соціального забезпечення виникає потреба у їх систематизації. На жаль, це питання не роз-
крите ні вітчизняними ні українськими науковцями. 

Тому ми пропонуємо звернутися до прикладів організації оціночних понять на певні гру-
пи у галузях права, що тісно пов’язані з правом соціального забезпечення. 

Так, С. А. Резанов при дослідженні адміністративно-правових норм розділяє оціночні 
поняття «в залежності від ступеня конкретності їх нормативного формулювання» на дві групи. 
До першої належать «ті, окремі ознаки яких, закріплені у правових нормах, а інші визначаються 
у процесі застосування права. Це такі поняття як: «сильне сп’яніння», «злісний порушник», «ма-
лозначність», «грубе порушення». Другу групу складають оціночні поняття, що «лише орієнту-
ють правозастосувача, визначаючи загальний напрямок його оціночної діяльності». До їх числа 
відносяться формулювання «у необхідних випадках», «у виняткових випадках», «як правило» [3]. 

Якщо застосувати цей критерій до оціночних понять у праві соціального забезпечення, то 
також можна знайти приклади понять, що належать до цих груп. Так, наприклад, у ч. 1 ст. 101 
Закону України «Про пенсійне забезпечення» міститься поняття «у необхідних випадках», а саме 
у такій нормі: «органи, що призначають пенсії, мають право вимагати відповідні документи від 
підприємств, організацій і окремих осіб, а також в необхідних випадках перевіряти обгрунтова-
ність їх видачі» [4], яке можна віднести до другої групи оціночних понять за наведеним критерієм.

У трудовому праві ще за радянської доби Є. І. Астрахан класифіковано оціночні поняття за 
ступенем конкретизації на чотири групи: з «нульовим» ступенем; наводиться певний «орієнтир», 
що підказує загальний напрямок, але без будь-яких переліків; встановлюється орієнтовний не 
вичерний перелік фактичних складів, які підводяться під це оціночне поняття; вичерпно конкре-
тизовані, стали абсолютно-визначені на думку самого автора [5, с. 40]. 

Ця класифікація аналогічно може бути застосована і до оціночних понять права соціаль-
ного забезпечення. В основу наданого групування покладено базову ознаку оціночих понять – не 
конкретизованість законодавцем. Також згадується про не вичерпність переліку характеристик 
чи складових будь-якого оціночного поняття. 

С. М Черноус подібно поділяє оціночні поняття трудового права України за ступенем кон-
кретизації при цьому виділяючи 2 групи: відносно оціночні та абсолютно оціночні. Надалі роз-
глядає різновиди лише відносно оціночних понять за способом та видом конкретизації. А також 
класифікує поняття «залежно від того, у якій галузі законодавства визначені критерії конкрети-
зації оціночного поняття, що використано в законодавстві про працю на: 1) відносно оціночні 
поняття, які використані в законодавстві про працю і критерії конкретизації яких визначені в нор-
мах трудового права України; 2) відносно оціночні поняття, які використані в законодавстві про 
працю і критерії конкретизації яких визначені в інших галузях законодавства» [6, с. 27]. 

До того ж С. М. Черноус здійснює класифікацію оціночних понять трудового права за 
наступними групами, а саме: 1) якісні оціночні поняття трудового права; 2) кількісні оціночні 
поняття трудового права; 3) складені оціночні поняття трудового права [6, с. 26]. 

Виділені критерії для оціночних понять трудового права досить влучно застосовувати і 
для систематизації оціночних понять права соціального забезпечення. Галузь трудового права 
знаходиться у тісному зв’язку з правом соціального забезпечення, тому деякі оціночні понят-
тя з їх законодавчих актів можуть співпадати. Так, наприклад, поняття «поважні причини», яке 
міститься у п. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю та у ч. 10 ст. 101 Закону України «Про соціаль-
ний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». 
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Здійснений аналіз приводить до висновку, що оціночні поняття права соціального забезпе-
чення можна класифікувати використовуючи такі критерії: 

1. За належністю поняття до конкретних підгалузей, що входять до системи права соціаль-
ного забезпечення. Здебільшого науковці виділяють підгалузі з наступними умовними назвами: 
пенсійне право, право соціальної допомоги, право соціального обслуговування [6]. 

2. За окремими законодавчими актами, що входять до системи джерел права соціального 
забезпечення (по окремими законам, постановам, положенням і т. д).

3. За ступенем розкриття поняття законодавцем: конкретизовані з певним «орієнтиром», 
абсолютно не конкретизовані, конкретизовані за допомогою не вичерпного переліку. 

4. За будовою складових частин поняття: складні та прості.
Під простими оціночними поняттями слід розуміти словосполучення, яке не містить 

у своєму складі інших оціночних понять («належні умови», «професійні труднощі»). Складні – 
це словосполучення, що складається з двох або більше оціночних понять («небезпечний вироб-
ничий фактор»). 

5. За якісними та кількісними характеристиками: якісні та кількісні. Якісні оціночні по-
няття є спрямованими на описову характеристику предмета розгляду («належні умови»), а кіль-
кісні означають міру, величину предмета, тобто оціночною є кількість цього поняття («всіма пе-
ревагами, що надаються водіям з інвалідністю»). 

Пропонуємо проаналізувати види оціночних понять, обравши критерій – за окремими за-
конодавчими актами, що входять до системи джерел права соціального забезпечення. 

Для початку розглянемо Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» [7]. Перша стаття розкриває визначення основних термінів і у викладені цих по-
нять містяться деякі оціночні. Наприклад, у п. 5 ч. 1 ст. 1 у терміні «нещасний випадок» має-
мо оціночне поняття «небезпечний виробничий фактор». Термінологія законодавства відсилає 
нас на визначення у Правилах безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і ви-
робництв, де це поняття розкрито як вид небезпечного впливу на людину (обладнання, машини 
тощо) у разі виникнення аварійної ситуації [8]. 

У цьому випадку це відносно оціночне поняття права соціального забезпечення норми 
якого конкретизуються у законодавчому акті щодо охорони праці як інституту трудового права. 
Воно є складним, адже «небезпечний фактор» і «виробничий фактор» – це два оціночні поняття. 
А також є якісним – описує характеристики фактора. 

Термін «професійне захворювання» у п. 7 ч. 1 ст. 1 цього Закону охарактеризовано не ви-
черпним переліком на це вказує словосполучення «певних видів робіт та інших факторів, пов’я-
заних з роботою» і тому його теж можна вважати оціночним. 

У п. 6 ч. 2 ст. 15 Закону передбачено, що роботодавець зобов’язаний безоплатно створю-
вати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду [7]. 

Оціночним поняттям тут виступають «необхідні умови для роботи». Це якісне відносно 
оціночне поняття, що частково розкрито у пункті 1.7 Положення про комісію (уповноваженого) із 
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності як «надання приміщення з відповід-
ним обладнанням для проведення її засідань та узгодження питань про їх проведення у зручний 
для членів комісії час з додержанням умов оплати праці за їх місцем роботи» [9]. 

Норми згаданого Положення регламентують необхідні умови саме для членів комісій, 
тому слід розширити значення цього оціночного поняття, застосувавши його для працівників 
Фонду. 

На нашу думку, «необхідні умови для роботи» – це сукупність умов щодо надання робо-
чого місця у період перебування на підприємстві, забезпечення основною інформацією щодо 
специфіки роботи конкретної організації та створення роботодавцем комфортної робочої обста-
новки для працівників Фонду. 

У Законі України «Про соціальний діалог в Україні» насиченістю оціночних понять в од-
ній статті привертає увагу ч. 1 ст. 3, де викладено основні принципи соціального діалогу [10]. 

Такі словосполучення як: «добровільності та прийняття реальних зобов'язань», «компро-
місних рішень», «пріоритету узгоджувальних процедур» ‒ є оціночними. Їх оціночність головним 
чином полягає у тому, що вони застосовуються на розсуд суб’єкта та в залежності від конкретних 
домовленостей між сторонами. Поняття «компромісні рішення» можна визначити як рішення, 
що зумовлені взаємними поступками задля досягнення поставлених цілей. Щодо «узгоджуваль-
них процедур», то у ч. 4 ст. 8 Закону розкривається їх мета, але не зміст самого поняття чи перелік 
конкретизуючих характеристик, що до нього належить. Для виведення дефініції цього поняття 
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звернемося до юридичної енциклопедії. Так, процедура у правовому розумінні – це врегульова-
ний законом, іншим нормативно-правовими актами порядок, який складається з послідовних дій 
і спрямований на досягнення правового результату [1]. 

Пропонуємо розуміти «узгоджувальні процедури» як визначені сторонами (представни-
ками) соціального діалогу конкретного рівня згідно законодавства або колективної угоди, послі-
довні дії їх учасників, що спрямовані на висловлення власних позицій кожної із сторін та форму-
лювання (розробку) компромісних рішень під час укладання наступних законодавчих проектів. 

На нашу думку, вказане оціночне поняття є простим, якісним, не конкретизованим, але 
тлумачити це поняття можливо виходячи з його мети. Також узгоджувальні процедури є однією з 
форм соціального діалогу і потребують більш детального роз’яснення у цьому Законі. 

Оціночні поняття також містяться і в статтях Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту». Почнемо аналіз із завдання Закону, а саме стаття 1: «Закон спря-
мований на захист ветеранів війни шляхом: створення належних умов для підтримання здоров'я 
та активного довголіття» [11]. Це речення має у складі два оціночних поняття «належні умови» 
та «активне довголіття». 

Якщо розглядати «належні умови» у контексті цього Закону то до них можна віднести 
надання пільг, які передбачені у статтях 12-16, наприклад, «безплатне одержання ліків; безоп-
латне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості само-
стійного санаторно-курортного лікування; щорічне медичне обстеження і диспансеризація із за-
лученням необхідних спеціалістів; першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних 
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація» [11]. 

Тобто, особи, на яких поширюється дія цього Закону мають право на забезпечення не-
обхідними ліками безкоштовно, на отримання безкоштовних путівок до санаторно-курортних 
закладів, на переважне право першості при обслуговуванні у аптеках і при госпіталізації. 

Щодо поняття «активне довголіття», то це ідеалізоване явище під яким слід розуміти 
комплекс заходів, корисних звичок для людей похилого віку, що тримають їх у постійному русі, 
формі та тонусі. 

Одним із основних законодавчих актів права соціального забезпечення виступає Закон 
України «Про соціальні послуги». 

У статтях останнього нам вдалося знайти такі оціночні поняття: 1)«негативні наслідки для 
осіб/сімей»; 2)«професійні труднощі», «професійне вигорання», «емоційна підтримка» (п. 18 ч. 1 
ст. 1); 3)«у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я» 
(п. 3 ч. 1 ст. 12); 4)обставини, що впливають на надання або припинення надання соціальних 
послуг (п. 4 ч. 2 ст. 12); 5)«дбайливо ставитися до майна надавачів соціальних послуг» (п. 7 ч. 2 
ст. 12); 6)«найкращі інтереси отримувачів соціальних послуг» (п. 1 ч. 8 ст. 13) та інші. 

Оціночне поняття «професійне вигорання» не передбачене у цьому Законі, проте викладе-
не у Інструкції про порядок організації та проведення психопрофілактичної роботи з персоналом 
Державної прикордонної служби України та вживається у чотирьох значеннях: 

1) «реакція організму та психологічної сфери людини, яка виникає внаслідок тривалого 
впливу стресів середньої інтенсивності, що обумовлені її професійною діяльністю». Тобто як 
фізіологічно-психологічна категорія;

 2) «результат некерованого довготривалого стресу». Тобто як наслідок психологічної 
бездіяльності щодо вирішення внутрішньо-зовнішнього конфлікту у процесі життєдіяльності 
та здійснення певного виду професійної діяльності; 

3) «психічний стан, який характеризується виникненням відчуттів емоційної спустоше-
ності та втоми, викликаних професійною діяльністю людини, і поєднує в собі емоційну спу-
стошеність, деперсоналізацію і редукцію професійних досягнень». Тобто довготривалий процес 
емоційного та фізичного виснаження людини; 

4) «різновид та передумова професійної деформації особистості». Як вид видозміни осо-
би в індивідуальному та трудовому контексті (зміна роду зайнятості, способу життя тощо) [12]. 

Тобто цей термін є визначеним, але не у законодавчих актах права соціального забезпечен-
ня, а у інших джерелах законодавства. Поняття «професійне вигорання» вживається у цих значен-
нях тільки для вказаної Інструкції і тому для права соціального забезпечення воно є оціночним. 
Також це якісне, просте за будовою оціночне поняття, що може застосовуватись для вказаного 
Закону у розумінні викладеному в Інструкції, адже вона теж стосується роботи з персоналом. 

Щодо словосполучення «емоційна підтримка», то це поняття є абсолютно не конкрети-
зованим у законодавстві. Воно застосоване у контексті професійної підтримки для працівників, 
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які надають соціальні послуги. Саме за цією ознакою «емоційна підтримка» є відмінною від 
терміну «психологічна підтримка», визначення якого передбачене абзацом 7 ст. 1 Закону Украї-
ни «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» [46] як «система соціально-психологічних, 
психолого-педагогічних способів і методів допомоги особі з метою оптимізації її психоемоційно-
го стану в процесі формування здібностей і самосвідомості, сприяння соціально-професійному 
самовизначенню, підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці та спрямуванню зусиль 
особи на реалізацію власної професійної кар'єри». Зіставлення цих понять засвідчує також те, що  
у загальному «емоційна підтримка» є однією із складових «психологічної підтримки» [13]. 

Поняття «професійні труднощі» не роз’яснено у цьому Законі та інших законодавчих ак-
тах, воно не містить вичерпного переліку труднощів, які вважаються професійними. 

З огляду на спрямованість цього Закону під оціночним поняттям «професійні труднощі» 
слід визначати складні важкі обставини, ситуації, що виникають у професійній діяльності пра-
цівників, які надають соціальні послуги та можуть впливати на емоційний стан особи і якість 
виконання їх роботи. 

«Обставини, що впливають на надання або припинення надання соціальних послуг» чітко 
не визначені нормами розглянутого Закону. У статті 24 передбачено перелік підстав для відмови 
у наданні та для припинення надання соціальних послуг, але вище зазначене оціночне поняття 
означає ті обставини за існування яких створюється можливість впливу на передбачені підстави. 

Тому воно і є оціночним. Так, однією з підстав припинення надання соціальних послуг 
є «відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї» 
обставиною, яка впливає на цю підставу може бути одужання особи, що потребувала денного 
догляду вдома. 

Поняття «найкращі інтереси отримувачів соціальних послуг» є занадто суб’єктивним і 
може застосовуватись з точки зору отримувача, що саме для нього є «найкращими інтересами». 

Для кожної особи своя пріоритетність потреб та інтересів, тому на нашу думку викори-
стання такого поняття у нормах цього Закону є недоцільним та зайвим. 

Звернемося до норм Закону України «Про статус та соціальний захист громадян які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», який містить наступні оціночні поняття: 
1) «безпечні умови проживання» (ст. 5); 2) «для тих, хто потребує поліпшення житлових умов» 
(п. 20, 23 ч. 1 ст. 20); 3) «житлові умови поліпшились настільки, що відпали підстави для надання 
іншого жилого приміщення» (п. 23 ч. 1 ст. 20); 4)«осіб, які потребують поліпшення житлових 
умов» (п. 3 ч. 1 ст. 21) [14]. 

При з’ясуванні значення словосполучення «безпечні умови проживання» у термінології 
законодавства було виявлене подібне поняття «безпечні умови для людини», що визначено «як 
стан середовища життєдіяльності, при якому відсутня небезпека шкідливого впливу його фак-
торів на людину», та передбачено у ст. 1 Закону України «Про забезпечення санітарного та епі-
демічного благополуччя населення» [15]. Більш широким терміном виступає словосполучення 
«безпечні умови для людини», адже до його складу входять умови проживання, життя, середо-
вища. Завдяки сукупності цих компонентів і відсутності у них шкідливого впливу на здоров’я 
особи створюються повноцінні безпечні умови для людини. 

До змісту оціночного поняття «осіб, які потребують поліпшення житлових умов» є багато 
запитань. По-перше, незрозуміло з якого моменту виникає потреба у поліпшені наявних умов 
цих осіб та по-друге, які саме житлові умови є такими, що потребують поліпшення. Необхідні по-
ложення можна знайти у житловому законодавстві. Так, у пункті 13 Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР (що є 
досі чинними) передбачено вісім випадків за яких громадяни потребують поліпшення житлових 
умов, наприклад, це ті громадяни, які проживають: «у приміщенні, що не відповідає встанов-
леним санітарним і технічним вимогам»; «не менше 5 років за договором найму (оренди) в бу-
динках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності»; «у гуртожитках»; 
«в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі 
старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається 
більш як з однієї кімнати)» та інші [16]. 

Тобто, житлові умови, які потребують поліпшення здебільшого визначаються через два 
критерії: 1) приміщення з порушенням до санітарних та технічних вимог приміщення; 2) кіль-
кість осіб, сімей на одне приміщення (занадто тісні для проживання осіб). 

А також ці житлові умови визнаються не придатними для нормальної повноцінної жит-
тєдіяльності людей. Описане оціночне поняття є конкретизованим у законодавстві іншої галузі 
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права, але законодавчий акт, який містить вичерпний перелік вказаних умов є «застарілим» та по-
требує оновлення. 

У нормах Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та чле-
нів їх сімей» [17] можна зустріти поняття, що є оціночними. Наприклад, «належні умови» у ч. 2 
ст. 15: «Військовослужбовцям, які балотуються кандидатами у народні депутати, депутати міс-
цевих рад, їх командири (начальники) повинні створювати належні умови для здійснення цього 
права» [17]. 

У Законі не визначено які саме умови повинні бути створені командиром (начальником) 
військової частини, щоб визнати їх належними для вільного здійснення права особи обирати 
і бути обраним. Для конкретизації цього поняття необхідно звернутися до Виборчого кодексу 
України [18]. 

З вищенаведеного положення до належних умов входить те, що командир (начальник) 
повинен отримати згоду військовослужбовця, який є кандидатом у депутати, для призову на на-
вчальні та спеціальні збори. До цих умов також можна віднести надання вихідного дня у зв’язку 
з проведенням виборів. 

Проте, перелік «належних умов для здійснення цього права» обмежений, не розкритий 
законодавцем. Інші, не визначені Виборчим кодексом, умови можуть здійснюватися на вільний 
розсуд командира (начальника) та в обсязі, що є зручним саме для нього. 

Ще одне оціночне поняття міститься у нормі частини 10 статті 101 цього Закону: «можуть 
надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин» [17]. Законода-
вець частково конкретизує поняття «поважні причини» наводячи один із прикладів таких при-
чин – сімейні обставини, але це лише один приклад, а не конкретно встановлений перелік. 

Тобто будь-які причини, які наведе військовослужбовець можуть бути визнані поважними 
з точки зору командира військової частини. До поняття «поважні причини» можуть входити пев-
ні неочікувані або передбачувані обставини ужитті військовослужбовця, дії фізичних або юри-
дичних осіб, явища, що не залежать від його волі. Віднесення причини до поважної здійснюється 
переважно на підставі норм моралі і не завжди причини, які військовослужбовець буде вважати 
поважними будуть такими для командира (начальника) військової частини. 

У ч. 1 ст. 11 цього Закону вживається таке оціночне поняття як «небезпечні фактори 
військової служби» у контексті права військовослужбовців на охорону здоров’я та медичну 
допомогу. Це поняття є оціночним, тому що у законодавчих актах не наведено переліку таких 
факторів та не конкретизовано тлумачення цього поняття. Варіанти визначень містяться у тема-
тичних посібниках, наприклад, до небезпечних факторів військової служби відносять чинники, 
що здійснюють безпосередній негативний вплив на організм людини або на виконання нею 
функціональних обов’язків та викликають порушення стану здоров’я військовослужбовців, а 
також фактори, які можуть бути причинами вибухів, аварій, пожеж, людських жертв. Цими 
небезпечними факторами можуть бути: аварії; механічні ураження (удари, пошкодження або 
травми від ураження важкими предметами); надлишкові концентрації канцерогенних, токсич-
них і радіоактивних речовин; заподіяння шкоди здоров’ю військовослужбовців (травмування, 
захворювання, отруєння) або загибель особового складу; радіаційні поля іонізуючих випромі-
нювань та інші [19, с. 12-13]. 

Як бачимо, у навчальній літературі є примірні переліки та визначення оціночного поняття 
«небезпечні фактори військової служби». Але вичерпний перелік цих факторів встановити не-
можливо, тому це поняття так і залишиться оціночним. 

Для збільшення ступеню конкретизації законодавцю слід навести орієнтовний перелік не-
безпечних факторів чи ввести визначення терміну які фактори можна вважати небезпечними під 
час здійснення військової діяльності. 

Наступним для розгляду на предмет оціночних понять пропонуємо Закон України «Про 
пенсійне забезпечення» [4]. У статті 3 цього Закону передбачене таке поняття як «особи, зайняті 
суспільно корисною працею». Це поняття розкрито у економічному енциклопедичному словнику 
та означає «трудову діяльність окремих індивідів, трудових колективів, сукупного працівника, 
що спрямована на створення необхідних і корисних благ для задоволення потреб суспільства. 
Корисність такої праці залежить передусім від того, наскільки створений продукт або послу-
га відповідають дедалі більшим потребам населення, які зазнають кількісних та якісних змін 
на різних етапах економічної системи, особливо у процесі переходу від менш розвиненої сус-
пільно-економічної формації до більш розвиненої» [20]. Наведене у Законі поняття є оціночним, 
адже праця кожної особи має оцінюватись на предмет корисності, щоб бути суспільно корисною. 
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Також це словосполучення не розкрито та не роз’яснено у аналізованому Законі. Далі у цій статті 
наводиться перелік осіб, які мають право на трудову пенсію і з цього переліку не всі особи займа-
ються суспільно корисною працею, а саме «інші особи, які підлягають державному соціальному 
страхуванню», «члени сімей осіб, вказаних у цій статті, і пенсіонерів з числа цих осіб – у разі 
втрати годувальника». Тому на нашу думку, це оціночне поняття потребує уточнення. 

У законодавчих актах, що належать до системи права соціального забезпечення можна 
виявити велику кількість оціночних понять, що потребують конкретизації та законодавчого за-
кріплення. Для їх класифікації основним критерієм вважаємо ступінь конкретизації оціночних 
понять законодавцем. З метою розкриття цих понять законодавець часто використовує орієнтовні 
не вичерпні переліки. За допомогою їх оціночні поняття наповнюються змістом та становляться 
більш визначеними. 

Розглянуті поняття є здебільшого якісними та простими. Наведені приклади з аналізо-
ваних законодавчих актів – це лише невелика частина оціночних понять, що вживаються при 
формуванні норм права соціального забезпечення. Разом зі створенням нових норм з’являються 
нові оціночні поняття, що мають бути пояснені законодавцем у правових джерелах. Отже, право 
соціального забезпечення містить різноманітні оціночні поняття, що можуть тлумачитись і у ак-
тах інших галузей законодавства та бути згруповані за певними критеріями. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ЕТАПІВ  
СЛУЖБОВОЇ КАР’ЄРИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

PECULIARITIES OF THE LEGAL REGULATION OF CERTAIN STAGES  
OF THE SERVICE CAREER OF POLICE OFFICERS

Актуальність статті полягає в тому, що кар’єра кожного працівника, незалежно 
від форми власності підприємства, установи чи організації, в якій він здійснює тру-
дову діяльність, є індивідуальною та залежить здебільшого від дій та рішень особи. 
Проте, в окремих випадках саме місце роботи детермінує особливості кар’єрного 
росту працівника. Подібна ситуація є характерною для службово-трудової діяль-
ності в органах підрозділах Національної поліції України. Службова кар’єра полі-
цейських поєднана із виконанням особливих трудових обов’язків, а також багатьох 
інших особливостей, які існують на кожному етапі просування по службі та відо-
бражаються на механізмі її правового регулювання. У статті, спираючись на аналіз 
наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України, виділено клю-
чові етапи службової кар’єри поліцейських. Акцентовано увагу на відмінностях 
між службовою кар’єрою поліцейських від інших категорій працівників. Розкрито 
особливості правового регулювання окремих етапів службової кар’єри поліцей-
ських. Зроблено висновок, що регулювання службової кар’єри поліцейських має 
велику кількість особливостей, які не притаманні регулюванню трудової діяльно-
сті інших категорій працівників та виражені в наступному: по-перше, різноманітні 
етапи службової кар’єри поліцейських регламентуються особливим видом локаль-
них нормативно-правових актів – наказами керівників органів та підрозділів Наці-
ональної поліції; по-друге, відомча нормативно-правова база у сфері роботи поліції 
окреслює специфічну структуру правового статусу поліцейських, яка передбачає 
наявність спеціальних звань, стаж його служби та, певним чином, професіоналізм; 
по-третє, в межах своєї службової кар’єри на працівника поліції покладається ве-
ликий масив службово-трудових обов’язків, передбачених загальним трудовим, 
спеціальним відомчим законодавством, а також локальними підзаконними актами 
в сфері роботи поліції, які встановлюють вектори діяльності конкретних підрозді-
лів та служб Національної поліції України; по-четверте, особливий характер має 
початок службової кар’єри поліцейського, який передбачає обов’язкове первинне 
навчання, а також перевірку особи на відповідність за своїми психологічними та 
фізичними параметрами навантаженням служби в поліції; по-п’яте, спеціальним 
відомчим законодавством визначено особливі гарантії професійної роботи полі-
цейських, якими вони мають право безперешкодно користуватись протягом всієї 
службової кар’єри; по-шосте, нормативно-правовими актами визначено особливі 
обмеження антикорупційного змісту, вплив яких розповсюджується на поліцей-
ських протягом всього строку їх службової кар’єри. 

Ключові слова: службова кар’єра, поліцейські, Національна поліція України, 
правове регулювання.

The relevance of the article lies in the fact that the career of each employee, regardless 
of the form of ownership of the enterprise, institution or organization in which he works, 
is individual and depends mostly on the actions and decisions of the individual. However, 
in some cases, the place of work itself determines the specifics of an employee’s career 
growth. A similar situation is typical for official and labor activities in the bodies and 
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divisions of the National Police of Ukraine. The service career of police officers is 
combined with the performance of special labor duties, as well as many other features 
that exist at each stage of promotion and are reflected in the mechanism of its legal 
regulation. The article, based on the analysis of the scientific views of scientists and the 
norms of the current legislation of Ukraine, highlights the key stages of the service career 
of police officers. Attention is focused on the differences between the careers of police 
officers and other categories of employees. The peculiarities of the legal regulation of 
certain stages of the service career of police officers are disclosed. It was concluded that 
the regulation of the service career of police officers has a large number of features that 
are not inherent in the regulation of labor activities of other categories of employees and 
are expressed as follows: firstly, various stages of the service career of police officers 
are regulated by a special type of local legal acts – orders heads of bodies and divisions 
of the National Police; secondly, the departmental legal framework in the field of police 
work outlines the specific structure of the legal status of police officers, which provides 
for the presence of special ranks, length of service and, in a certain way, professionalism; 
thirdly, within the scope of his official career, a police officer is entrusted with a large 
array of official and labor duties provided for by general labor, special departmental 
legislation, as well as local by-laws in the field of police work, which establish vectors of 
activity of specific units and services National Police of Ukraine; fourthly, the beginning 
of a police officer’s service career is of a special nature, which involves mandatory initial 
training, as well as a person’s psychological and physical compliance with the workload 
of police service; fifth, special departmental legislation defines special guarantees of the 
professional work of police officers, which they have the right to freely use throughout 
their career; sixthly, regulations define special anti-corruption restrictions, the impact of 
which extends to police officers throughout their career.

Key words: official career, police officers, National Police of Ukraine, legal 
regulation.

Постановка проблеми. Кар’єра кожного працівника, незалежно від форми власності під-
приємства, установи чи організації, в якій він здійснює трудову діяльність, є індивідуальною та 
залежить здебільшого від дій та рішень особи. Проте, в окремих випадках саме місце роботи 
детермінує особливості кар’єрного росту працівника. Подібна ситуація є характерною для служ-
бово-трудової діяльності в органах підрозділах Національної поліції України. Службова кар’єра 
поліцейських поєднана із виконанням особливих трудових обов’язків, а також багатьох інших 
особливостей, які існують на кожному етапі просування по службі та відображаються на меха-
нізмі її правового регулювання. 

Стан дослідження проблеми. Окремі проблемні питання, пов’язані із службовою 
кар’єрою працівників поліції, у своїх наукових працях розглядали: В.Б. Авер’янов, Д.М. Бах-
рах, Ю.П. Битяк С.М. Бортник, В.В. Венедиктов, А.А. Добровольський, М.І. Іншин, В.В. Лазор, 
П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, Г.І. Чанишева та інші. Втім, незважаючи на чималий теоре-
тичний доробок, в юридичній літературі відсутні комплексні наукові дослідження, присвячені 
правовому регулюванню окремих етапів службової кар’єри поліцейських.

Саме тому метою статті є: з’ясувати особливості правового регулювання окремих етапів 
службової кар’єри поліцейських.

Виклад основного матеріалу. Першочергово необхідно відмітити, що важливою спіль-
ною особливістю правового регулювання всіх етапів службової кар’єри поліцейських є специфі-
ка локальних нормативних актів, що видаються в органах та підрозділах поліції з питань проход-
ження служби. Відповідно до загальних трудових положень КЗпП, взаємини між керівником та 
персоналом підприємства, установи чи організації оформлюються у вигляді наказів. Наприклад, 
згідно із статтею 24 Кодексу, працівників не може бути допущений до роботи без укладення тру-
дового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним 
органу. Звільнення працівника з підприємства, установи чи організації оформлюється наказом, 
копія якого видається працівнику. За допомогою наказів до працівників застосовуються заходи 
дисциплінарної відповідальності та заохочень [1]. 

Водночас, в діяльності органів та підрозділів НПУ, відповідно до Закону України «Про 
Національну поліцію України» від 02.07.2015 № 580-VIII рішення з питань проходження служби 
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оформлюються письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних докумен-
тів, перелік та форма яких установлюються Міністерством внутрішніх справ України. Видавати 
накази по особовому складу можуть керівники органів, підрозділів, закладів та установ поліції 
відповідно до повноважень, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, та 
номенклатурою посад, затвердженою Міністерством внутрішніх справ України [2].

Механізм видання подібних локальних документів передбачено у Наказі МВС «Про за-
твердження Порядку підготовки та видання наказів щодо проходження служби в поліції» від 
23.11.2016 № 1235. Згідно з Розділом ІІ документу, підставою для видання наказів по особовому 
складу є такі зміни в службовій діяльності [3]: призначення на посади, переміщення по служ-
бі, тимчасове виконання обов’язків за іншою посадою; присвоєння та позбавлення спеціальних 
звань поліції, пониження у спеціальному званні на один ступінь; закріплення спеціальних жето-
нів з індивідуальним номером; заохочення; зарахування у розпорядження; звільнення з посади; 
звільнення зі служби в поліції; відрядження поліцейських до державних (міждержавних) органів, 
установ, організацій та органів місцевого самоврядування із залишенням на службі в поліції; 
відсторонення від виконання службових обов’язків (посади) [3]; надання відпусток відповідно 
до законодавства; зміни прізвища, імені та по батькові; обчислення стажу служби в поліції, який 
дає право на встановлення поліцейським надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачу-
ваної відпустки; установлення посадових окладів; установлення чи скасування додаткових ви-
дів грошового забезпечення, премії та інших доплат відповідно до вимог чинного законодавства 
України; направлення поліцейських для проходження служби у складі національного персоналу 
в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також їх повернення. Накази по осо-
бовому складу повинні мати єдину самостійну порядкову нумерацію, окрему від наказів іншого 
характеру (нормативно-правового, організаційно-розпорядчого тощо). Оригінали наказів по осо-
бовому складу зберігаються в підрозділах документального забезпечення органів поліції, які ці 
накази видали. Другі примірники наказів або витяги з них надсилаються до підрозділів кадрового 
забезпечення, фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, управління майном, а також 
у разі необхідності до інших зацікавлених підрозділів [3].

Особливий спектр завдань та функцій, які покладаються на працівників Національної по-
ліції України, детермінує специфіку службової кар’єри поліцейських вже на її стартових етапів. 
Так, сам доступ до професії поліцейського консолідує в собі декілька важливих відмінностей. 

В роботі Національної поліції України процедура прийняття на службу є значно ширшою 
та передбачає попередню перевірку кандидатів. Зокрема, згідно із статтею 50 Закону України 
«Про Національну поліцію України» від 02.07.2015 № 580-VIII громадяни нашої держави, які 
виявили бажання вступити на службу в поліцію, з метою визначення стану їхнього здоров’я зо-
бов’язані пройти медичні обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізі-
ологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної 
залежності. Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, за їхньою 
згодою проходять тестування на поліграфі  [2].

Важливою особливістю правового регулювання службової кар’єри поліцейських, є вста-
новлення на законодавчому рівні спеціальних звань для осіб, які працюють на посадах полі-
цейських. Згідно статті 80 відомчого Закону про діяльність поліції, установлено такі спеціальні 
звання поліцейських: 1) спеціальні звання молодшого складу: рядовий поліції; капрал поліції; 
сержант поліції; старший сержант поліції; 2) спеціальні звання середнього складу: молодший 
лейтенант поліції; лейтенант поліції; старший лейтенант поліції; капітан поліції; майор поліції; 
підполковник поліції; полковник поліції; 3) спеціальні звання вищого складу поліції: генерал 
поліції третього рангу; генерал поліції другого рангу; генерал поліції першого рангу [2].

Однією з важливих особливостей правового регулювання безпосередньо активного етапу 
службової кар’єри поліцейських, тобто, їх прямої трудової діяльності є багатоманітність службо-
во-трудових обов’язків. Так, поряд із трудовими обов’язками працівників, службовими обов’яз-
ками поліцейських, існують обов’язки, які визначені підрозділом в якому поліцейський прохо-
дить службу. 

Наприклад, окремим нормативно-правовим актом підзаконного характеру регульовано 
роботу слідчих підрозділів, а саме Наказом МВС «Про організацію діяльності слідчих підроз-
ділів Національної поліції України» від 06.07.2017 № 570. Окремий правовий регламент має 
діяльність Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування 
Національної поліції України уособлений Положенням від 27.11.2015 № 126 [4; 5].
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Аналогічним чином організовано діяльність інших підрозділів Національної поліції Укра-
їни, на працівників кожного з яких покладено додаткові обов’язки та функції, визначені у підза-
конних нормативно-правових актах, які регулюють діяльність окремих структурних елементів 
НПУ, наприклад, як це зроблено у Наказі НПУ «Про затвердження Положення про Департамент 
карного розшуку Національної поліції України» від 14.11.2015 № 90, Наказі НПУ «Про затвер-
дження Положення про Департамент кіберполіції Національної поліції України» від 10.11.2015 
№ 85, Наказі НПУ «Про затвердження Положення про Департамент превентивної діяльності На-
ціональної поліції України» від 27.11.2015 № 123 і таке інше. 

Поза увагою не можна залишити таку важливу особливість правового регулювання служ-
бової кар’єри поліцейських, як встановлення антикорупційних обмежень, а також обмежень 
пов’язаних із зайняттям іншими видами трудової діяльності. За загальним правилом, згідно до 
статті 66 Закону України «Про Національну поліцію України» від 02.07.2015 № 580-VIII полі-
цейський не може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім 
науково-педагогічної, наукової або творчої [2].

З поміж іншого, під час всієї трудової діяльності працівник поліції обмежується в деяких 
належних йому суб’єктивних правах відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 
від 14.10.2014 № 1700-VII. В розумінні вказаного законодавчого акту корупція – це використання 
особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону (особами уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, суддів, державних службовців, поліцейськими і 
таке інше), наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одер-
жання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої 
вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 
вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи 
юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй служ-
бових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [6]. З метою протидії явищу корупції, на 
поліцейських розповсюджуються додаткові обмеження та обов’язки пов’язані із особливостями 
отримання подарунків, спільною працею з близькими родичами, запобіганням виникненню кон-
флікту інтересів, а такою обов’язок систематичного проходження фінансового контролю і таке 
інше. Зокрема, поліцейські, відповідно до статті 27 Закону не можуть мати у прямому підпоряд-
кування близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повнова-
жень близьким особам. Своєї черги, близькими особами вважаються, члени сім’ї поліцейського, 
а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та 
двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племін-
ник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, 
правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина 
(дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою 
або піклуванням зазначеного суб’єкта [6].

Навести до уваги також потрібно нормативну визначеність гарантій професійної діяль-
ності поліцейських. Варто відмітити, що термін «гарантія» в узагальненому тлумаченні розкри-
вається як умова, котра забезпечує успіх чого-небудь; гарантія- порука в чомусь, забезпечення 
чого-небудь тощо [7, с. 173;8, с. 130]. 

Трудова діяльність кожного працівника, а також його основні трудові права та інтереси 
забезпечуються гарантіями визначеними КЗпП, Конституцією та іншими національними зако-
нодавчими актами в сфері праці. Однак, зважаючи на особливо складний характер роботи по-
ліцейських та супутні їй ризики, законодавець визначив додаткові професійні гарантії, якими 
вказана категорія працівників користується в раках своєї службової кар’єри. Зокрема, стаття 62 
Закону України «Про Національну поліцію України» від 02.07.2015 № 580-VIII вказує, що по-
ліцейський під час виконання покладених на поліцію повноважень є представником держави. 
Законні вимоги поліцейського є обов’язковими для виконання всіма фізичними та юридичними 
особами. Поліцейський під час виконання покладених на нього обов’язків підпорядковується 
тільки своєму безпосередньому та прямому керівнику. Правопорушення щодо поліцейського або 
особи, звільненої зі служби в поліції, її близьких родичів, вчинені у зв’язку з його попередньою 
службовою діяльністю, мають наслідком відповідальність відповідно до закону. Окрім того, ко-
жен поліцейський [2]: 1) забезпечується належними умовами для виконання покладених на нього 
службових обов’язків; 2) отримує в органах поліції в установленому порядку інформацію, у тому 
числі з обмеженим доступом, та матеріали, необхідні для належного виконання покладених на 
нього обов’язків; 3) користується повноваженнями, передбаченими цим Законом, незалежно від 
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посади, яку він займає, місцезнаходження і часу; 4) своєчасно і в повному обсязі отримує грошо-
ве забезпечення та інші компенсаційні виплати відповідно до закону та інших нормативно-право-
вих актів України; 5) у повному обсязі користується гарантіями соціального та правового захисту, 
передбаченими цим Законом та іншими актами законодавства; 6) захищає свої права, свободи 
та законні інтереси всіма способами, що передбачені законом; 7) під час виконання поліцей-
ських повноважень користується безоплатно всіма видами громадського транспорту міського, 
приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним транспортом. Поліцейські, які 
виконують повноваження поліції на транспортних засобах, крім того, мають право на безоплат-
ний проїзд у поїздах, на річкових і морських суднах. Під час службових відряджень поліцейські 
мають право на позачергове придбання квитків на всі види транспорту і розміщення в готелях 
при пред’явленні службового посвідчення та посвідчення про відрядження; 8) може бути пере-
міщений по службі залежно від результатів виконання покладених на нього обов’язків та своїх 
професійних, особистих якостей. В органах (закладах, установах) поліції з метою захисту трудо-
вих, соціально-економічних прав та інтересів поліцейських відповідно до вимог законодавства 
можуть утворюватися професійні спілки. Обмеження прав професійних спілок поліцейських по-
рівняно з іншими професійними спілками не допускається [2].

Висновки. Таким чином, проведений в статті науковий аналіз системи та механізму пра-
вового регулювання службової кар’єри поліцейських показав наявність великої кількості осо-
бливостей, які не притаманні регулюванню трудової діяльності інших категорій працівників та 
виражені в наступному: 

 – по-перше, різноманітні етапи службової кар’єри поліцейських регламентуються особли-
вим видом локальних нормативно-правових актів – наказами керівників органів та підрозділів 
Національної поліції, 

 – по-друге, відомча нормативно-правова база у сфері роботи поліції окреслює специфічну 
структуру правового статусу поліцейських, яка передбачає наявність спеціальних звань, стаж 
його служби та, певним чином, професіоналізм; 

 – по-третє, в межах своєї службової кар’єри на працівника поліції покладається великий 
масив службово-трудових обов’язків, передбачених загальним трудовим, спеціальним відомчим 
законодавством, а також локальними підзаконними актами в сфері роботи поліції, які встановлю-
ють вектори діяльності конкретних підрозділів та служб НПУ;

 – по-четверте, особливий характер має початок службової кар’єри поліцейського, який 
передбачає обов’язкове первинне навчання, а також перевірку особи на відповідність за своїми 
психологічними та фізичними параметрами навантаженням служби в поліції;

 – по-п’яте, спеціальним відомчим законодавством визначено особливі гарантії професій-
ної роботи поліцейських, якими вони мають право безперешкодно користуватись протягом всієї 
службової кар’єри;

 – по-шосте, нормативно-правовими актами визначено особливі обмеження антикорупцій-
ного змісту, вплив яких розповсюджується на поліцейських протягом всього строку їх службової 
кар’єри. 
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Актуальність статті полягає в тому, що таке спеціальне питання, як грошове 
забезпечення особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захи-
сту інформації України у правовій доктрині не висвітлене, не з’ясовані ключові 
поняття зазначеної проблематики, не упорядковано понятійно-категоріальний апа-
рат, не визначено специфіку грошового забезпечення, що, у свою чергу, обумов-
лює актуальність та нагальність проведення нашого дослідження. Метою статті 
є з’ясування змісту поняття та ознак грошового забезпечення особового складу 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. У статті 
розкрито думки вчених щодо змісту поняття «грошове забезпечення», виокрем-
лено особливості його нормативно-правового регулювання. На підставі проана-
лізованого запропоновано дефініцію поняття «грошове забезпечення особового 
складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» та 
виокремлено його суттєві правові ознаки. Серед них, зокрема, звернуто увагу на 
базовість та комплексність грошового забезпечення. Наведені ознаки відповідно 
означають, що грошове забезпечення є основною, фундаментальною соціальною 
гарантією матеріального характеру для військовослужбовців Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, вона є найбільш стабільною, 
свого роду константою у порівнянні з іншими соціальними гарантіями у контексті 
підстав, видів та форм їх надання. Обсяг і рівень виплат грошового забезпечення 
повинні тяжіти до того, щоб максимально всебічно та збалансовано забезпечити 
задоволення базових потреб військовослужбовців та їх сімей за різними сфера-
ми, видами та рівнями. Метою і призначенням грошового забезпечення особового 
складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України  є: 
1) забезпечення гідного рівня життя військовослужбовців Державної служби спе-
ціального зв’язку та захисту інформації України, що відповідає загальновизна-
ним міжнародним стандартами, а також 2) створення мотиваційних чинників для: 
а) більш якісного, оперативного, у необхідних випадках – творчого виконання сво-
їх завдань; б) підвищення професійної компетенції; в) закріплення професійних 
кадрів, забезпечення стабільності кадрової політики; г) підвищення престижності 
та привабливості професії для молоді, створення матеріальних важелів для обран-
ня ними саме сфери несення військової служби.

Ключові слова: грошове забезпечення, заробітна плата, військовослужбовець, 
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, соціальні гарантії.

The relevance of the article lies in the fact that such a special issue as the financial 
support of the personnel of the State Service for Special Communications and 
Information Protection of Ukraine is not covered in the legal doctrine, the key concepts 
of the specified problem are not clarified, the conceptual and categorical apparatus is not 
organized, and it is not defined specifics of monetary support, which, in turn, determines 
the relevance and urgency of conducting our research. The purpose of the article is to 
clarify the content of the concept and features of financial support for the personnel of 
the State Service for Special Communications and Information Protection of Ukraine. 
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The article reveals the opinions of scientists regarding the meaning of the concept of 
"cash security", highlights the peculiarities of its regulatory and legal regulation. On the 
basis of the analyzed, a definition of the concept of "monetary support of the personnel 
of the State Service for Special Communications and Information Protection of Ukraine" 
was proposed and its essential legal features were identified. Among them, in particular, 
attention was drawn to the basicity and complexity of monetary support. The given 
signs mean that financial support is the main, fundamental social guarantee of a material 
nature for servicemen of the State Service of Special Communications and Information 
Protection of Ukraine, it is the most stable, a kind of constant in comparison with other 
social guarantees in the context of grounds, types and forms their provision. The volume 
and level of monetary support payments should aim to provide the most comprehensive 
and balanced satisfaction of the basic needs of servicemen and their families in various 
areas, types and levels. The purpose and purpose of financial support for the personnel 
of the State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine 
is: 1) ensuring a decent standard of living of military personnel of the State Service 
of Special Communications and Information Protection of Ukraine, which meets 
generally recognized international standards, as well as 2) creating motivational factors 
for: a) more qualitative, operative, in necessary cases – creative performance of tasks; 
b) improvement of professional competence; c) consolidation of professional personnel, 
ensuring the stability of the personnel policy; d) increasing the prestige and attractiveness 
of the profession for young people, creating material levers for them to choose the field 
of military service.

Key words: financial security, salary, military serviceman, State Service for Special 
Communications and Information Protection, social guarantees.

Постановка проблеми. На сучасному етапі Україна зіштовхується з численними викли-
ками. Значна їхня частина пов’язана із агресією, що проявляється до нашої держави, загрожуючи 
суверенітету та територіальній цілісності. У такому контексті на одне із чільних місць у реалі-
зації державної політики виходить посилення позицій військовослужбовців, створення сильних 
Збройних Сил України та різних родів військ, військових формувань, створених на території 
України відповідно до законодавства. 

А надто, враховуючи те, що агресивні дії щодо Української державності проявляються 
у різних способах та площинах, сферах, в тому числі, і в інформаційній, важливу роль у оборо-
ні державного суверенітету та забезпеченні безпеки відіграє особовий склад Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України. Проблематика належного рівня соціальних 
гарантій особового складу зазначеної структури на сьогодні не розкривалася та не склала пред-
мет цілісних та системних досліджень. В тому числі, таке спеціальне питання, як грошове забез-
печення особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 
у правовій доктрині не висвітлене, не з’ясовані ключові поняття зазначеної проблематики, не 
упорядковано понятійно-категоріальний апарат, не визначено специфіку грошового забезпечен-
ня, що, у свою чергу, обумовлює актуальність та нагальність проведення нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням специфіки правового регулю-
вання соціального захисту військовослужбовців, в тому числі їх грошового забезпечення, за-
ймалися такі науковці, як О. В. Андрійчук, В. В. Біліченко, Л. Ю. Величко, В. С. Венедіктов, 
О. М. Глушко, В. В. Гончарук, В. В. Жернаков, М. І. Іншин, В. Л. Костюк, О. В. Лавріненко, 
О. Є. Луценко, О. М. Марчукова, Є. Ю. Подорожній, С. М. Прилипко, Є. В. Синько, Д. І. Сіроха, 
О. В. Удовенко, Н. М. Хуторян, О. М. Ярошенко та ін.

Невирішені раніше проблеми. Попри наявні системні напрацювання невиправдано нау-
ковою увагою оминається проблематика поняття, ознак та особливостей правового регулювання 
грошового забезпечення особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України. 

Метою статті є з’ясування змісту поняття та ознак грошового забезпечення особового 
складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні у науковій доктрині небагато теоретичних 
визначень грошового забезпечення. З-поміж них, наприклад, М. В. Ляпін і С. М. Чімишенко 
вважають, що «грошовим забезпеченням» є «доля національного доходу, яку в грошовій формі 
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отримують військовослужбовці для задоволення своїх матеріальних та культурних потреб з ура-
хуванням особливості військової служби і порядку її проходження різними категоріями військо-
вослужбовців» [1, с. 197]. Д. Р. Вічавський, визначає грошове забезпечення як «систему фінансо-
вих стимулів гарантованих державою, що отримують військовослужбовці для задоволення своїх 
матеріальних та культурних потреб згідно з кількістю і якістю праці, з урахування особливостей 
військової служби і порядку її проходження різними категоріями військовослужбовців» [2, с. 67]. 
М. М. Постернак, який вважає, що відповідне забезпечення є «платою, яку військовослужбовці 
отримують за свою службу» [3; 4, с. 19]. 

Усі запропоновані судження поєднує спільна риса – вчені вважають за доцільне визначати 
грошове забезпечення як своєрідну плату, яка насамперед визначається та обумовлюється осо-
бливостями військової служби та надається для задоволення матеріальних та культурних потреб 
військовослужбовців. 

Особливістю категорії «грошове забезпечення» у контексті його науково-теоретичного 
пізнання є також і специфіка його нормативно-правового закріплення. На сьогодні питання нара-
хування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям врегульоване цілою низкою 
нормативно-правових актів. З-поміж них дефініцію зазначеної категорії закріплює лише один – 
Інструкція про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної при-
кордонної служби України, що затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
25.06.2018 № 558. За її положеннями, термін «грошове забезпечення» означає гарантоване дер-
жавою грошове забезпечення в обсязі, що відповідає умовам проходження військової служби 
та стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. Грошове забезпечення визначається 
залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, 
кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця [5]. Як бачимо, визначення 
не є досить чітким та невичерпно відображає сутність категорії грошового забезпечення. Проте 
позивним аспектом дефініції є відображення мети надання грошового забезпечення – стимулю-
вання закріплення військових кадрів. Поряд з тим, не можливо у повній мірі погодитися з тим, 
що це є єдиною метою грошового забезпечення, адже, як нами уже відзначалося вище, воно має 
досить комплексний та багатофункціональний характер. Важливим є наголос на тому, що таке 
забезпечення є гарантованим державою, а також повинне відповідати умовам проходження вій-
ськової служби.

Поряд з тим, визначення досліджуваного поняття відсутні, зокрема, у Законі України «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ, 
постанові Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 «Про грошове забезпечення військо-
вослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та наказі адміністра-
ції Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 13.03.2018 № 151 
«Про затвердження Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовос-
лужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України». При визна-
ченні зазначеної категорії нормотворці послуговуються підходом, за яким перераховують складо-
ві такого грошового забезпечення, а не відображають його сутність та зміст.

О. В. Удовенко виділяє наступні сутнісні риси грошового забезпечення військовослужбовців:
1) за своїм сутнісним змістом воно є особливим виявом винагороди працівника за викону-

вану ним трудову функцію. Опираючись на міркування С. М. Бортника, М. В. Ляпіна та С. М. Чі-
мишенко [1, с. 197; 6, с. 71], О. В. Удовенко підтримує тезу щодо того, що грошове забезпечення 
кореспондується із заробітною платою як відповідний вид гарантій, проте за своєю сутністю 
має істотну відмінність від заробітної плати як виплати: 1) заробітна плата для грошового за-
безпечення є родовим поняттям; 2) характеризується специфікою своєї мети та завдань; 3) регу-
люється нормами спеціального законодавства; 2) виплачується особам, котрі за своїм правовим 
статусом є військовослужбовцями та/або мають право на отримання такого грошового забезпе-
чення; 3) переслідує особливу основу та похідну мету. Основна мета: забезпечення задоволен-
ня матеріальних потреб і законних інтересів військовослужбовця, зокрема, в позаслужбовому 
житті. Похідною метою є стимулювання краще виконувати свої службові завдання; 4) виконує 
особливі завдання та функції. Серед завдань: створення належного рівня соціальної безпеки вій-
ськовослужбовця та його сім’ї; стимулювання залишення на службі; трудової конкуренції серед 
військовослужбовців; високого рівня виконавської дисципліни, нетолерантності до корупційних 
проявів; мотивування осіб до вступу до військової служби. Функції: відтворювальна, забезпечен-
ня матеріального стимулювання, регулююча; 5) гарантується державою та визначається, встанов-
люється, виплачується відповідними повноважними суб’єктами; 6) залежить від умов військової 
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служби та особливих характеристик військовослужбовця й підлягає індексації; 7) є системною 
категорією, яку складають особливі структурні елементи; 8) здійснюється на усталеній періодич-
ній основі тощо [4, с. 23]. 

Наведений комплекс правових ознак грошового забезпечення військовослужбовців все-
бічно відображає його сутність, акцентуючи увагу не лише на зовнішньому виразі грошового 
забезпечення, а й на його завданнях та функціях, меті, що свідчить про те, що науковець досить 
глибинно підійшов до аналізу грошового забезпечення як категорії. На наш погляд, запропонова-
ний перелік ознак доцільно врахувати і при більш спеціальних дослідженнях грошового забезпе-
чення особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

Зі свого боку вважаємо за доцільне запропонувати грошове забезпечення особового скла-
ду Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – ДССЗЗІ) визна-
чати як системну та базову соціальну гарантію матеріального характеру для особового складу, 
яка надається на постійній основі на весь період військової служби (а також у інших, виключно 
визначених законом випадках), здебільшого у грошовому виразі як періодична виплата, спрямо-
вана на забезпечення комплексного вирішення питання задоволення матеріальних та нематері-
альних потреб військовослужбовців та членів їх сімей у такій якості та обсязі, що гарантувати-
муть гідний рівень життя зазначених осіб, а також належне стимулювання до якісного виконання 
своїх професійних обов’язків, закріплення кваліфікованих кадрів, підвищення престижності ок-
ресленої сфери реалізації службових обов’язків та привабливості для молодих спеціалістів.

Висвітливши більш теоретичні питання грошового забезпечення особового складу  
ДССЗЗІ, перейдемо до з’ясування окремих аспектів дійсного стану правового регулювання та 
реалізації правових норм у досліджуваній сфері. Відтак, варто зауважити, що визначена нами 
мета та призначення грошового забезпечення військовослужбовців ДССЗЗІ на практиці наразі 
досить часто не досягається. Розміри та зміст грошового забезпечення продовжують залишатися 
на низькому рівні, формально та необґрунтовано сконструйованими, що, відповідно, не сприяє 
забезпеченню соціальної захищеності та стимулюванню особового складу ДССЗЗІ.

Неефективним у контексті його реалізації є, наприклад, правове регулювання здійснен-
ня індексації грошового забезпечення особового складу ДССЗЗІ шляхом відсилання до інших 
актів законодавства, які регулюють зазначене питання. Адже, наприклад, Закон України «Про 
індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-ХІІ не визначає реальних ме-
ханізмів проведення індексації грошового забезпечення. Крім того, зазначений закон закріплює, 
що підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з Державного бюджету 
України, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв’язку з індексацією 
за рахунок власних коштів і коштів Державного бюджету України [7]. Саме тому у разі браку 
коштів за відповідними джерелами фінансування індексація грошового забезпечення не здійсню-
ватиметься. Інших додаткових гарантій чи механізмів вирішення окресленого питання норматив-
но-правове регулювання не передбачає.

Також відповідно до Інструкції від 13.03.2018 № 151 визначено особливості надання над-
бавки за особливості проходження служби. Військовослужбовцям у межах асигнувань, затвер-
джених на грошове забезпечення, вона установлюється у розмірі до 100 відсотків посадового 
окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років залежно від 
якості, складності, обсягу та важливості виконуваних обов’язків за посадою. Розмір надбавки за 
особливості проходження служби установлюється військовослужбовцям індивідуально наказом 
по особовому складу на підставі рапортів начальників [8].

Як бачимо, у наведених нормах закладено багато неефективних юридичних конструкцій. 
Зокрема, значне використання оціночних суджень: «якість, складність, обсяг та важливість ви-
конуваних робіт» як підстава для визначення розміру надбавки. Бракує більш конкретних ознак, 
кількісних та якісних характеристик особливостей служби, які слугують причиною для встанов-
лення надбавки, їхньої диференціації та відповідності конкретним відсоткам відповідної над-
бавки. Зазначене створює ситуацію необмеженого власного розсуду керівництва у визначенні 
розміру таких надбавок, встановлення таких надбавок не за об’єктивними підставами, а з суб’єк-
тивних міркувань та оцінки. Наведене може призводити до порушення службових прав військо-
вослужбовців. Цьому сприяє і те, що надбавка визначається індивідуально для кожного лише на 
підставі рапорту (а отже особистого розсуду) начальника. Також неможливо позитивно оцінити 
положення щодо здійснення виплати такої надбавки у межах фонду грошового забезпечення, що 
означає недостатність механізмів забезпечення виплати такої надбавки. Схожі недоліки містять і 
положення, якими врегульовано преміювання особового складу [8].
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Висновки. Підсумовуючи наведене, ознаками грошового забезпечення військовослуж-
бовців, вважаємо за необхідне також їх доповнити наступними рисами:

1) базовість – ознака, що здійснює акцент на тому, що грошове забезпечення є основною, 
фундаментальною соціальною гарантією матеріального характеру для військовослужбовців ДС-
СЗЗІ, вона є найбільш стабільною, свого роду константою у порівнянні з іншими соціальними 
гарантіями у контексті підстав, видів та форм їх надання. Грошове забезпечення покликане за-
безпечити задоволення базових потреб військовослужбовців ДССЗЗІ, всі інші соціальні гарантії 
визначають додаткові підвищені правові можливості для задоволення інших матеріальних та не-
матеріальних потреб військовослужбовців та членів їх сімей;

2) системність – грошове забезпечення характеризується наявністю певної структури та 
конкретних його елементів, які складають вивірену та взаємоузгоджену систему, у якій забезпе-
чено зв’язок між різними її складовими (доплатами, надбавками, додатковими виплатами тощо);

3) спеціальне коло суб’єктів, яким надається таке грошове забезпечення (грошове за-
безпечення виплачується військовослужбовцям, які: призначені на посади в адміністрацію 
Держспецзв’язку або підрозділи Держспецзв’язку; зараховані у розпорядження Голови Дер-
жспецзв’язку або начальників підрозділів Держспецзв’язку [8]);

4) матеріальний характер – грошове забезпечення не є абстрактною категорією. Відпо-
відно до своєї мети та функцій, воно має конкретний матеріальний вираз – надається у вигляді 
грошових коштів (періодичних виплат);

5) диференційованість – розміри грошового забезпечення диференціюються з огляду на 
різні умови. Такі умови можна розподілити на об’єктивні (ті, що не залежать від особи військо-
вослужбовця) – встановлення надбавок за особливості проходження служби, за службу в умовах 
режимних обмежень, а також суб’єктивні – залежать від самої особи військовослужбовця – це 
надання надбавок за ранг, вислугу років, кваліфікацію, за почесні, вчені звання, науковий сту-
пінь тощо. А отже, така диференціація є цілком обґрунтованою та важливою – забезпечує вико-
нання конкурентостимулюючої функції, створення мотивації до більш ефективного виконання 
службових обов’язків, підвищення власної кваліфікації, професійного розвитку. Також така ди-
ференціація виконує компенсаційну функцію – тобто за допомогою надання підвищених виплат 
особовому складу, які реалізують свої професійні навички у більш складних умовах служби, 
здійснюється компенсація тих підвищених ризиків, які несуть такі військовослужбовці, фізич-
них, психоемоційних витрат тощо;

6) комплексність як риса грошового забезпечення особового складу ДССЗЗІ нами виділе-
на з метою акцентувати увагу на тому, що обсяг і рівень виплат грошового забезпечення повинні 
тяжіти до того, щоб максимально всебічно та збалансовано забезпечити задоволення базових 
потреб військовослужбовців та їх сімей за різними сферами, видами та рівнями. Тобто, щоб вій-
ськовослужбовець за допомогою своєї спеціальної винагороди за понесену службу, не вдаючись 
до залучення інших ресурсів, зміг забезпечити гідний поточний рівень життя собі і своїй сім’ї, 
в тому числі, не лише побутові витрати, а й розвиток, рекреацію, культурні послуги, в тому числі, 
вирішувати питання довгострокових перспектив – житлового забезпечення, освіти тощо;

Також варто підкреслити мету і призначення грошового забезпечення особового складу 
ДССЗЗІ: 1) забезпечення гідного рівня життя військовослужбовців ДССЗЗІ, що відповідає за-
гальновизнаним міжнародним стандартами, а також 2) створення мотиваційних чинників для: 
а) більш якісного, оперативного, у необхідних випадках – творчого виконання своїх завдань; 
б) підвищення професійної компетенції; в) закріплення професійних кадрів, забезпечення ста-
більності кадрової політики; г) підвищення престижності та привабливості професії для молоді, 
створення матеріальних важелів для обрання ними саме сфери несення військової служби.
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ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ  
У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

THE CONCEPT OF THE PRINCIPLES OF COMPENSATION  
FOR DAMAGES IN THE LABOR LAW OF UKRAINE

Актуальність статті полягає в тому, що вивчаючи правове регулювання тих чи 
інших відносин суспільного життя, важливо розглянути принципи, на яких ґрун-
тується це регулювання. Означене безумовно стосується і відносин відшкодування 
шкоди у трудовому праві, в основі яких лежать принципи загального та спеціаль-
ного характеру. Зазначене пояснюється тим, що принципи не просто складають 
основу, базову ідею функціонування певних правовідносин, саме за їх допомогою 
формуються закономірності подальшого розвитку та вдосконалення інституту від-
шкодування шкоди у трудовому праві України. А відтак, вивчення принципів має 
важливе теоретичне та практичне значення. У статті, спираючись на аналіз науко-
вих поглядів вчених, розкрито сутнісний зміст поняття «принцип». Запропоновано 
авторське визначення поняття принципів відшкодування шкоди у трудовому праві 
України. Аргументовано, що принципи в контексті представленої проблематики 
покликані забезпечувати ідейну основу функціонування механізму відшкодуван-
ня шкоди у трудовому праві, його загальне спрямування та ключові пріоритети. 
Зроблено висновок, що принципи являють собою не просто найбільш загальні 
положення, які покладені в основу права, – це закономірності суспільного життя, 
що сформувалися в наслідок його об’єктивного розвитку, які були виявлені та на-
уково обґрунтовані людиною як найбільш корисні та доцільні для використання 
уіснуючому правову просторі. Тож, особливе значення принципів права полягає у 
тому, що вони у концентрованому вигляді виражають ключові, найбільш загальні 
та універсальні закономірності, що становлять ідейну основу як права в цілому, так 
і його окремих елементів (галузей, інститутів, норм). Завдяки своїй загальності, 
універсальності, відносній незмінюваності та імперативності вони забезпечують 
відповідну єдину спрямованість правового життя в державі. Означене у повній мірі 
стосується і принципи відшкодування шкоди у трудовому праві України, які явля-
ють собою найбільш загальні та універсальні ідеї, відправні, незаперечні положен-
ня, що покладені в основу організації та функціонування правового механізму від-
шкодування шкоди. Принципи покликані забезпечувати ідейну основу зазначеного 
механізму, його загальне спрямування та ключові пріоритети.

Ключові слова: принципи, принципи права, відшкодування шкоди, трудове 
право, трудове законодавство.

The relevance of the article lies in the fact that when studying the legal regulation 
of certain relations of social life, it is important to consider the principles on which 
this regulation is based. The above certainly applies to the relations of compensation 
for damages in labor law, which are based on general and special principles. This is 
explained by the fact that the principles do not simply form the basis, the basic idea 
of the functioning of certain legal relations, it is with their help that the laws of further 
development and improvement of the institution of compensation for damages in the labor 
law of Ukraine are formed. Therefore, the study of principles has important theoretical and 
practical significance. The article, based on the analysis of scientific views of scientists, 
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reveals the essential meaning of the concept of "principle". The author's definition of 
the concept of compensation principles in the labor law of Ukraine is proposed. It is 
argued that the principles in the context of the presented issues are intended to provide 
the ideological basis for the functioning of the compensation mechanism in labor law, 
its general direction and key priorities. It was concluded that the principles are not just 
the most general provisions that are the basis of law, they are the regularities of social 
life that were formed as a result of its objective development, that were discovered 
and scientifically substantiated by man as the most useful and expedient for use in the 
existing legal space. Therefore, the special importance of the principles of law lies in the 
fact that they express the key, most general and universal laws in a concentrated form, 
which constitute the ideological basis of both law as a whole and its individual elements 
(branches, institutions, norms). Due to their generality, universality, relative immutability 
and imperativeness, they ensure the corresponding single focus of legal life in the state. 
The above fully applies to the principles of compensation for damages in the labor law 
of Ukraine, which represent the most general and universal ideas, basic, indisputable 
provisions that form the basis of the organization and functioning of the legal mechanism 
for compensation for damages. The principles are designed to provide the ideological 
basis of the mentioned mechanism, its general direction and key priorities.

Key words: principles, principles of law, compensation for damages, labor law, labor 
legislation.

Постановка проблеми. Вивчаючи правове регулювання тих чи інших відносин суспіль-
ного життя, важливо розглянути принципи, на яких ґрунтується це регулювання. Означене без-
умовно стосується і відносин відшкодування шкоди у трудовому праві, в основі яких лежать 
принципи загального та спеціального характеру. Зазначене пояснюється тим, що принципи не 
просто складають основу, базову ідею функціонування певних правовідносин, саме за їх допо-
могою формуються закономірності подальшого розвитку та вдосконалення інституту відшкоду-
вання шкоди у трудовому праві України. А відтак, вивчення принципів має важливе теоретичне 
та практичне значення.

Стан дослідження. Ряд теоретичних питань, пов’язаних із відшкодуванням шкоди 
у трудовому праві України, у своїх наукових працях розглядали: Е. В. Бабаенко, В. В. Гаєвий, 
Т. Є. Крисань, О. Ю. Костюченко, І. В. Лагутіна, Я. С. Протопопова, І. А. Римар О. П. Сорока, 
С. В. Селезень та багато інших. Втім, незважаючи на чималу кількість наукових здобутків, недо-
статньо розробленим в юридичній літературі є питання принципів відшкодування шкоди у тру-
довому праві України.

Саме тому метою статті є: з’ясувати сутність поняття принципів відшкодування шкоди 
у  трудовому праві України.

Виклад основного матеріалу. У сучасних тлумачних словниках, слово принцип (від 
з лат. «рrincipium» – початок, основа [1, c.461]) визначається як: основне, вихідне положення 
якої-небудь системи, якогось учення, теорії, науки, ідеологічного напрямку тощо; основний закон 
якої-небудь точної науки; особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, 
спосіб створення або здійснення чогось; основна особливість устрою, дії механізму, пристрою, 
тощо; переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці [2, c. 1125].

З викладеного видно, що термін «принцип» має досить просторий зміст, втім всі його 
тлумачення містять одну спільну ключову ознаку, а саме те, що принцип – це щось головне або 
основне. Саме у такому сенсі, тобто у розумінні базисного, відправного начала принцип тлума-
чить у філософії, теорії права, державного управління та інших галузях наукового знання. Так, 
наприклад, В. І. Шинкарук, веде мову про принцип, як про першопочаток, те, що лежить в основі 
певної сукупності фактів, теорії, науки. Дослідник відмічає, що дана категорія була відома люд-
ству з давнини, зокрема ще античні філософи прагнули віднайти принцип існування усіх речей і, 
зазвичай, пов’язували його із субстанцією. Від XVI – XVII ст. в європейській філософії принцип 
почали тлумачити здебільшого як категорію теоретико-пізнавальну на основі розрізнення того, 
що лежить в основі дійсності, – принцип буття і того, що лежить в основі пізнання цієї дійсно-
сті, – принцип пізнання. В подальшому розуміння принцип переміщується у сферу логічного ви-
разу пізнання; принцип стає центральним поняттям, основоположною ідеєю, що пронизує певну 
систему знання і субординує його. У межах теоретичного знання принцип означає вимогу роз-
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гортання самого знання у систему, де всі теоретичні положення логічно пов’язані між собою і ви-
пливають певним чином одне з одного. Будь-яка теоретична система знання ґрунтується на прин-
ципах, пов’язаних між собою. Крім того, зауважує В. І. Шинкарук, принцип уособлює внутрішні 
переконання людини, ті практичні, моральні й теоретичні засади, якими вона керується в житті, 
в різноманітних сферах діяльності [3, с. 513]. О. Є. Гаршин у своїх наукових працях пише, що 
принцип – це основоположна категорія, адже за своєю суттю він є началом, вихідною точкою, 
виступаючи тим первинним, з чого виводяться інші поняття. Саме принцип визначає уявлення 
про предмет або явище, в основі яких він закладений. Принцип, наголошує дослідник, – саме те 
ядро, яке органічно об’єднує навколо себе інші елементи. Знаючи вихідні положення, на яких ба-
зується конкретний феномен, можна з легкістю пізнати його характеристики, визначити складові 
частини, особливості, закономірності тощо [4]. О. Є. Гаршин підкреслює, що як основоположна 
категорія, принципи існують не тільки на рівні загальних категорій, а поширюється і на рівень 
конкретних правовідносин, тобто діють стосовно як найчисельнішої групи явищ, так й окремо 
взятого феномену [4]. Звідси, підсумовує науковець, принцип є науковою категорією у вигляді 
вихідного положення, яке характеризується універсальністю, високим ступенем узагальнення, 
володіє як об’єктивними, так і суб’єктивними властивостями, здатне встановлювати правила та 
вимагати їх виконання і використовується як в теоретичній, так й у практичній діяльності [4]. З по-
зиції А. О. Кузнєцова принцип – це основне вихідне положення будь-якої теорії чи вчення, вихід-
ні засади пояснень чи керівництва до дії. Принципи – основні засади, вихідні ідеї, що характери-
зуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають суттєві 
положення теорії, вчення, науки, системи права, державного устрою тощо. Принципам, підкрес-
лює автор, притаманна властивість абстрактного відображення закономірностей соціальної дійс-
ності, що зумовлює їх особливу роль у структурі широкого кола явищ. Принцип є джерелом бага-
тьох явищ або висновків, що належать до нього як дія до причини (П. реальний) або як наслідки 
до підстави (П. ідеальний). Також підкреслює А. О. Кузнєцов, принцип – це внутрішнє переко-
нання людини, що визначає її ставлення до дійсності, суспільних ідей і діяльності [5, c. 560–561]. 

У сфері правознавства питанням принципів приділено, і приділяється сьогодні дуже ба-
гато уваги. Так, для прикладу, Р. Б. Тополевський, Н. В. Федіна тлумачать принципи права як 
основоположні ідеї, базові засади, через які виявляється зміст та сутність права, призначення 
та спрямованість правового регулювання у суспільстві. Принципи права можуть безпосередньо 
закріплюватися в нормативно-правових приписах, так звані норми-принципи. Принципи права: 
виводяться з правової реальності, визначають структуру права, мають високий рівень абстрак-
тності, забезпечують логічність та послідовність права, забезпечують масштаб поведінки, ви-
значають орієнтацію правового регулювання, є базою для правозастосування. Роль принципів 
права: – забезпечити узагальнені орієнтири правової системи; – забезпечувати однотипність за-
стосування правових норм; – забезпечувати вплив на суспільні відносини через встановлення 
правил високого рівня абстрагування [6, с. 133]. В. М. Кириченко та О. М. Куракін зазначають, 
принципи права притаманні будь-якій правовій системі, вони виступають в якості своєрідної 
конструкції, на якій базуються і реалізуються не тільки окремі норми права, інститути і галузі 
права, а й вся система права. Вони служать основним орієнтиром всієї правотворчої, правоза-
стосовчої і правоохоронної діяльності державних органів. Принципи права – це основні засади, 
вихідні ідеї, положення, що відображають зміст права, його сутність і призначення у суспільстві, 
визначають спрямованість правового регулювання і поширюються на усіх суб'єктів права [7]. 
К. Г. Волинка вважає, що принципи права – це керівні ідеї, що характеризують зміст права, його 
сутність і призначення в суспільстві. З одного боку, стверджує правознавець, вони виражають 
закономірності права, а з другого – являють собою найбільш загальні норми, що діють в усій 
сфері правового регулювання і поширюються на всіх суб’єктів. Ці норми або прямо сформульо-
вані в законі, або виводяться із загального змісту законодавства. Призначення принципів права 
полягає в тому, що вони забезпечують однакове формулювання норм права, а також їхній вплив 
на суспільні відносини у формі правового регулювання й інших форм правового впливу, визна-
чають шляхи вдосконалення правових норм, виступаючи як провідні ідеї для законодавця. За 
умови їх закріплення в Конституції, наголошує К. Г. Волинка, принципи права забезпечують 
єдність процесів створення права, його реалізації і охорони. Принципи права є критерієм оцін-
ки права і методологічною основою його подальшого вдосконалення [8, с. 99]. О. М. Бандурка, 
О. М. Головко, О. С. Передерій під принципами права розуміють нормативно закріплену ідейну 
основу права, що визначає статику і динаміку його буття – структуру права, функціонування 
права, формування і розвиток змісту права, його сутність, соціальну спрямованість. Принципи 
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права, зазначають правознавці, – ідеологічна, нормативно-ідейна основа функціонування пра-
вової життєдіяльності суспільства, його правової системи. Як стрижневі ідеї права принципи 
права, відображені у змісті норм права, характеризують сутність і соціальне призначення права 
певної країни, вони впливають як на статику права, так і на його динаміку. Інакше кажучи, прин-
ципи права є нормативно-ідейним критерієм (орієнтиром) усіх правових форм, видів юридичної 
діяльності у державі: правотворчої діяльності, правозастосовної діяльності, правоохоронної ді-
яльності тощо [9, с. 152–153]. Існування принципів права, справедливо підкреслюють О. М. Бан-
дурка та ін., обумовлює системність права, тобто внутрішню узгодженість, єдність галузей та 
інститутів права, їх уповноважувальних, зобов’язальних, заборонних норм, норм матеріального 
та процесуального права й т. ін. Як ідеологічна основа функціонування правової життєдіяльнос-
ті суспільства, його правової системи принципи права невіддільні від природи самого суспіль-
ства, від його економічного, соціального, політичного ладу, від панівного в країні державного 
режиму (тоталітарного, авторитарного, демократичного), тобто характер принципів є об’єктивно 
обумовленим, він відображає конкретно-історичні особливості цього суспільства (рабовласниць-
кого, феодального, капіталістичного тощо) [10, с. 153]. У загальному аспекті категорія «принцип 
права», зазначають С. Д. Гусарєв та ін, має використовується в усіх випадках, коли йдеться про 
відправні засади та ідеї, що належать юриспруденції. Принципи права – це найбільш загальні 
та стабільні засади, що сприяють утвердженню, забезпеченню і захисту суспільних цінностей, 
виражають сутність права та визначають напрями його подальшого розвитку [10, с. 120–121]. 

М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко з приводу принципів, пишуть, що останні 
характеризуються як найбільш загальні вимоги, що ставляться до суспільних відносин та їх учас-
ників, а також як вихідні керівні засади, відправні установлення, що виражають сутність права і 
випливають з ідей справедливості та свободи, визначають загальну спрямованість і найістотніші 
риси чинної правової системи. З давніх давен, зауважують науковці, принцип вважався підвали-
ною, фундаментом будь-якої соціальної системи (в тому числі правової), вимоги якого поширю-
валися на всі явища, що належали до цієї системи. При цьому принципи не формулюють кон-
кретних прав і обов’язків і не завжди забезпечені конкретними законодавчими санкціями, однак 
про те, на яких принципах засновано правовий порядок, можна значною мірою судити щодо 
характеру самої держави (демократична, тоталітарна тощо) [11, с. 197]. М. В. Цвік, О. В. Пе-
тришин, Л. В. Авраменко стверджують, що провідна роль принципів забезпечується їх прямим 
чи непрямим закріпленням у нормах права. Засади, не закріплені у правових приписах, є ідея-
ми права і належать до сфери правосвідомості. Ці ідеї-принципи передують створенню системи 
права. Принципи права можуть бути прямо формульовані в законодавстві або ж випливати з його 
загального сенсу [11, с. 197]. Значення принципів, на думку правників, права зумовлюється тим, 
що вони: мають властивість вищої імперативності, загальності, універсальності, значущості, їм 
притаманні стійкість і стабільність протягом невизначено тривалого часу; спрямовують розвиток 
і функціонування всієї правової системи; зумовлюють напрямки правотворчої, правозастосовної 
та інших форм юридичної діяльності; виступають найважливішим критерієм законності дій гро-
мадян, посадових осіб та інших суб’єктів права; сприяють заповненню прогалин у праві; забез-
печують підвищення рівня правосвідомості в суспільстві [11, с. 197–198].

У галузі трудо-правової науки, принципи визначаються, як керівні засади, ідеї, які зумов-
лені об'єктивними закономірностями існування, рівнем розвитку суспільства і визначають зміст 
та спрямованість правового регулювання. Значення принципів права полягає в тому, що вони 
у стислому вигляді, концентровано, відображають найсуттєвіші риси комплексу правових норм 
у конкретній сфері суспільних відносин [12, c. 93–94]. Н. Б. Болотіна акцентує увагу на тому, що 
саме у юридичних принципах виражаються закономірності та властивості права як самостійного 
соціального явища, удосконалюються система, структура права і правове регулювання. Прин-
ципи виступають тим правовим орієнтиром, виходячи з якого законодавець формулює галузеві 
норми, вносить зміни і доповнення до чинних, нормативних актів. Правові принципи допомага-
ють глибше зрозуміти значення конкретних норм і визначають тенденції розвитку законодавства 
[12, c. 94]. Ю. П. Дмитренко під принципами трудового права розуміє виражені в законодав-
стві про працю основи, керівні положення, що характеризують найсуттєвіші риси його змісту 
i внутрішню єдність правового регулювання суспільних правовідносин у сфері праці, а також 
визначають загальну спрямованість трудового права [13, c. 101]. Головне значення принципів 
трудового права у тому, що вони: дають можливість краще з’ясувати зміст i роль трудового зако-
нодавства, його зв’язок з економікою, політикою, мораллю; визначають загальну спрямованість i 
основні тенденції розвитку трудового права як складової системи права; сприяють правильному 
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застосуванню юридичних норм на практиці; забезпечують розвиток i удосконалення трудового 
законодавства паралельно з розвитком трудових відносин [13, c. 101].

Висновок. Отже, як видно із вище викладеного, принципи являють собою не просто най-
більш загальні положення, які покладені в основу права, – це закономірності суспільного життя, 
що сформувалися в наслідок його об’єктивного розвитку, які були виявлені та науково обґрунто-
вані людиною як найбільш корисні та доцільні для використання у існуючому правову просторі. 
Тож, особливе значення принципів права полягає у тому, що вони у концентрованому вигляді 
виражають ключові, найбільш загальні та універсальні закономірності, що становлять ідейну 
основу як права в цілому, так і його окремих елементів (галузей, інститутів, норм). Завдяки сво-
їй загальності, універсальності, відносній незмінюваності та імперативності вони забезпечують 
відповідну єдину спрямованість правового життя в державі. Означене у повній мірі стосується і 
принципи відшкодування шкоди у трудовому праві України, які являють собою найбільш загаль-
ні та універсальні ідеї, відправні, незаперечні положення, що покладені в основу організації та 
функціонування правового механізму відшкодування шкоди. Принципи покликані забезпечувати 
ідейну основу зазначеного механізму, його загальне спрямування та ключові пріоритети. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

DETERMINATION OF THE ESSENCE OF ADMINISTRATIVE ACTIVITIES  
OF THE NATIONAL POLICE IN THE FIELD OF TRAFFIC SAFETY

У статті аналізується чинне міжнародне та вітчизняне законодавство у сфері 
безпеки дорожнього руху. Проведений аналіз наявних теоретичних напрацювань 
вчених адміністративістів та поліціїстів щодо питань відмежування таких катего-
рій як: «адміністративна діяльність поліції», «поліцейська діяльність». Констатова-
но, що поліцейська діяльність, як і адміністративна діяльність Національної поліції 
є особливими видами державно-владної управлінської діяльності, але остання є 
елементом поліцейської діяльності, яка за своєю суттю є ширшим поняттям. Ад-
міністративна діяльність Національної поліції має такі ознаки: є особливим видом 
державно-владної управлінської діяльності; регулюється адміністративними нор-
мативно-правовими актами; структурно входить до поліцейської діяльності; поєд-
нує як правоохоронну, так і сервісну функції держави; передбачає застосування 
спеціальних адміністративних форм та методів; здійснюється зі спеціальною 
метою; підлягає контролю з боку громадянського суспільства. З’ясовано, що під 
правоохоронною функцією розуміють, наприклад, гарантування функціонування 
суспільних відносин, врегульованих правом або об’єктивно зумовлені державними 
охоронними правовими потребами і сутністю державної влади однорідні стійкі на-
прямки її діяльності із задоволення цих потреб. Правоохоронна функція передбачає 
охорону кожного члена суспільства від несправедливого поводження з боку інших 
осіб. Проведене дослідження дає можливість узагальнити, що адміністративна 
діяльність Національної поліції у сфері безпеки дорожнього руху є специфічним 
видом державно-владної управлінської діяльності, адже з одного боку покликана 
забезпечити безпеку дорожнього руху за допомогою імперативного впливу на по-
ведінку його учасників шляхом реалізації комплексу постійно здійснюваних дій 
правоохоронного характеру, а з іншого боку – підтримувати рівень безпекового се-
редовища у транспортних процесах на рівні допустимого організаційними (у тому 
числі сервісними) діями, що спрямовані на мінімізацію ризиків, загроз та викликів 
для соціально-економічних цінностей людини, суспільства та держави в цілому.

Ключові слова: адміністративна діяльність, безпека, безпека дорожнього 
руху, дорожній рух, дорожньо-транспортна пригода, забезпечення внутрішньої 
безпеки, Національна поліція, поліцейська діяльність.
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НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 2, 2021

The article analyzes current international and domestic legislation in the field of 
road safety. An analysis of the existing theoretical works of administrative scientists and 
police officers regarding the issues of defining such categories as: "administrative police 
activity", "police activity" was carried out, on the basis of which it was established that 
police activity, as well as the administrative activity of the National Police, are special 
types of state-authority management activity, but the latter is an element of policing, 
which is inherently a broader concept. The administrative activity of the National Police 
has the following characteristics: it is a special type of state-authority management 
activity; regulated by administrative legal acts; is structurally included in police activity; 
combines both law enforcement and service functions of the state; provides for the use 
of special administrative forms and methods; carried out for a special purpose; subject to 
control by civil society. It has been found that the law enforcement function means, for 
example, guaranteeing the functioning of social relations regulated by law or objectively 
determined by state protective legal needs and the essence of state power, uniform stable 
directions of its activity to satisfy these needs. The law enforcement function provides 
for the protection of every member of society from unfair treatment by other persons. 
The conducted research makes it possible to generalize that the administrative activity 
of the National Police in the field of road safety is a specific type of state-authority 
management activity, because on the one hand it is designed to ensure road safety by means 
of an imperative influence on the behavior of its participants through the implementation 
of a complex of constantly implemented law enforcement actions, and on the other hand – 
to maintain the level of safety environment in transport processes at the acceptable level 
by organizational (including service) actions aimed at minimizing risks, threats and 
challenges for the socio-economic values of a person, society and the state as a whole.

Key words: administrative activity, security, road traffic safety, road traffic, traffic 
accident, ensuring internal security, National Police, police activity.

Постановка проблеми. Безпека на дорогах є однією зі значних проблем сучасного світу 
і питання убезпечення дорожнього руху є вкрай актуальним, оскільки людські втрати від до-
рожньо-транспортного травматизму є серйозним чинником, що негативно впливає не тільки на 
охорону життя та здоров’я людей, але й на соціально-економічний прогрес і досягнення країнами 
поставлених цілей розвитку [1]. З огляду на це вбачається доречним здійснення розгляду сутнос-
ті адміністративної діяльності Національної поліції у сфері безпеки дорожнього руху, оскільки 
це провідний суб’єкт забезпечення публічної безпеки і порядку як у звичайних умовах життєді-
яльності суспільства й держави, так і в умовах виникнення надзвичайних ситуацій [2, с. 16], а від 
якісного науково обґрунтованого підходу до її оптимізації залежить ефективність та результатив-
ність здійснення державної політики у сфері внутрішньої безпеки України в цілому. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досліджувана проблематика розкрита в ме-
жах наукових праць вчених-адміністративістів побічно. Тобто як безпосередній об’єкт вивчення, 
результати аналізу щодо теоретичного осмислення адміністративної діяльності національної по-
ліції у сфері безпеки дорожнього руху не оприлюднено. Втім суміжні питання, а також теоре-
тичні основи, що мають суттєве значення для розкриття її положень висвітлено у працях таких 
вчених як: В. Аверьянов, О. Бандурка, О. Безпалова, В. Глуховеря, І. Голосніченко, Л. Коваль, 
Я. Кондратьєва, В. Кулікова, І. Лавринчук, Л. Мамчур, П. Онопенко, В. Осадчий, О. Остапенко, 
Т. Пікуля, Ю. Римаренко, О. Соколенко, Р. Ткаченко та інших.

Метою статті є здійснення теоретичного осмислення адміністративної діяльності Націо-
нальної поліції у сфері безпеки дорожнього руху.

Виклад основного матеріалу. Доктрина юридичної науки щодо категорійно-понятійного 
розуміння одного і того ж явища чи процесу містить щонайменше декілька позицій, а іноді – 
сотні. Це залежить від юридичної природи досліджуваного феномену. Одностайність позицій 
вчених можна спостерігати лиш у випадку законодавчого закріплення основних його конструк-
ційних властивостей або ж окремих сутнісних ознак, що є базисом його змістового наповнення. 
У іншому випадку – має місце суб’єктивне інтерпретування конкретного науковця, виражене 
сукупним уявленням певного ідейного змісту [3, с. 25].

Сучасні здобутки незалежної Української держави на її шляху до інтеграції в структури 
Європейського Союзу нерозривно пов’язані зі створенням та подальшим розвитком інституту 
Національної поліції. Зазначені процеси стали каталізатором упровадження в науковий обіг но-
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вих термінів та понять, таких як «поліцейське право», «поліціїстика», «поліцейська діяльність» 
тощо [2, с. 11]. Тому поняття «поліцейська діяльність» стало замінником словосполученню «ад-
міністративна діяльність поліції». Так, у колективній роботі «Поліцейська (адміністративна) ді-
яльність» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора О. Безпалової дається 
наступне визначення поліцейської діяльності: «це особлива форма державно-владної діяльності 
управлінського характеру, що здійснюється в інтересах суспільства й держави спеціально ство-
реними органами, уповноваженими застосовувати поліцейські заходи з метою забезпечення пу-
блічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод громадян та інтересів суспільства й держави, 
протидії злочинності та надання послуг із допомоги особам, які цього потребують з особистих, 
економічних або соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій» [2, с. 13].

З вказаних визначень видно, що суттєвих відмінностей між «адміністративною діяльніс-
тю Національної поліції» та «поліцейською діяльністю» немає. Але ці категорії за своєю суттю є 
різними. Так, самі автори вище зазначеної роботи вказують, що поняття «поліцейська діяльність» 
не є діяльністю суто органів Національної поліції. І ми згодні із цим. Адже, наприклад, в Європі 
поліцейська сфера відноситься до діяльності так званих поліцейських організацій. Так, в Резолю-
ції № 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи «Декларація про поліцію» зазначено, що 
до поліцейських організацій крім поліції входять: «секретні служби, військова поліція, збройні 
сили або міліція, які виконують поліцейські функції, відповідальні за правоохоронну діяльність, 
розслідування правопорушень, охорону громадського порядку та державної безпеки» [4].

Отже, на нашу думку, поліцейська діяльність, як і адміністративна діяльність Національ-
ної поліції є особливими видами державно-владної управлінської діяльності, але остання є еле-
ментом поліцейської діяльності, яка за своєю суттю є ширшим поняттям.

Окрім того, адміністративна діяльність Національної поліції тісно пов’язана із правоохо-
ронною діяльністю. Адже, відповідно до Закону України від № «Про державний захист працівни-
ків суду і правоохоронних органів» [5] Національна поліція входить в структуру правоохоронних 
органів та покликана: 1) забезпечувати публічну безпеку і порядок; 2) охороняти права і свободи 
людини, а також інтереси суспільства і держави; 3) протидіяти злочинності; 4) надавати в ме-
жах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 
причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [6]. Правоохоронна ді-
яльність охоплює широкий спектр заходів із забезпечення прав і свобод громадян, забезпечення 
в державі режиму законності. Ця діяльність не завжди здійснюється у формі правозастосування і 
для деяких органів держави не є основною; більш того, правоохоронну діяльність можуть здійс-
нювати недержавні інституції [2, с. 15].

За своєю структурою правоохоронна діяльність може поділятися на: попередження виник-
нення умов та причин суспільно небезпечних явищ; припинення процесу їх розвитку; ліквідацію 
негативних наслідків. Вона спрямована на охорону суспільних відносин, врегульованих правом 
нормами права, від будь-яких посягань [7, с. 110]. Таким чином, правоохоронна діяльність здійс-
нюється в межах охоронних правовідносин і має відповідати принципам правоохоронної систе-
ми. У них інтегровані всі принципи права, правового регулювання, принципи правосвідомості і 
законності стосовно цілей, завдань, засобів і методів правової охорони суспільних відносин [8]. 
У свою чергу правоохоронна діяльність пов’язана із правоохоронною функцією. На жаль, чин-
не законодавство не містить такого поняття як «правоохоронна функція». До того ж у законах, 
які визначають правовий статус окремих правоохоронних органів, відсутній єдиний підхід і до 
розуміння сутності самого поняття «функція». Воно переплутане із компетенцією, завданнями, 
повноваженнями, обов’язками [9, с. 78].

Так під правоохоронною функцією розуміють, наприклад, гарантування функціонування 
суспільних відносин, врегульованих правом [10, с. 71] або об’єктивно зумовлені державними 
охоронними правовими потребами і сутністю державної влади однорідні стійкі напрямки її ді-
яльності із задоволення цих потреб [11, с. 5]. Вчений І. Лавринчук зазначає, що правоохоронна 
функція передбачає охорону кожного члена суспільства від несправедливого поводження з боку 
інших осіб [12, с. 99]. З приводу усього вищевказаного О. Соколенко констатує про недостатню 
конкретизацію у наведених визначеннях сутності правоохоронної функції, що майже не відобра-
жує специфіку правоохоронної діяльності як явища правової дійсності [13, с. 847]. Тому вчений 
переконаний, що це комплексний цілісний пріоритетний напрямок державної політики, спрямо-
ваний на забезпечення відповідно до засад верховенства права та пріоритету прав людини охоро-
ни права і правовідносин, а також захисту основ конституційного ладу, у тому числі прав, свобод 
і законних інтересів людини і громадянина, законності та правопорядку [13, с. 851].
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Необхідно відзначити, що правоохоронна функція є провідною функцією органів  
Національної поліції, але не основною. Так, головним принципом діяльності поліції визнано 
принцип «служити і захищати» [6], отже сервісно-правова спрямованість визначає сутність 
адміністративної діяльності Національної поліції і полягає у врегульовані за допомогою норм 
права сервісно-правової діяльності підрозділів та посадових осіб Національної поліції, спря-
мованих на забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних ін-
тересів фізичних і юридичних осіб, публічного порядку і безпеки спрямованих на протидію 
правопорушень [14, с. 94].

Сучасне реформування вітчизняної поліції відбувається на основі партнерських відносин 
із громадськістю та кращих традицій Європи, але всі ці концептуальні зміни не завжди вчасно 
знаходять належне законодавче підкріплення. Яскравим прикладом такої проблеми є те, що, не 
дивлячись на реформи, які відбуваються в нашій державі, адміністративна діяльність Національ-
ної поліції Європейського зразка і досі регламентується радянським Кодексом України про адмі-
ністративні правопорушення 1984 року. Сьогодні вкрай необхідна політична воля законодавця, 
за браком якої, ще з 1998 року, з моменту запровадження адміністративної реформи, не прийня-
тий новий кодифікований акт – Кодекс про адміністративні проступки, який зміг би гармонійно, 
враховуючи інтереси сьогодення та інтереси всіх зацікавлених суб’єктів, задовольнити потреби 
усього суспільства в цій сфері [15, с. 17–26]. Відкладаючи прийняття цього вкрай необхідного 
закону, ми ставимо під сумнів проведення реформування Національної поліції як основного ор-
гану, який здійснює адміністративну діяльність, якість якої оцінює громадськість як основний 
її показник. Неможливо здійснювати сучасну адміністративну діяльність за застарілим законо-
давством, яке унеможливлює якісне та всебічне забезпечення публічної безпеки та публічного 
порядку на гідному європейському рівні  [14, с. 94–95].

Аналіз наукової думки щодо сутності адміністративної діяльності Національної поліції 
дозволяє узагальнити, що: 1) ряд авторів вважають, що головне в адміністративній діяльності 
Національної поліції це видання нормативних та індивідуальних актів [16]. Але на нашу думку, 
видання таких актів, це одна із інструментів (форм) адміністративної діяльності та характери-
зує її як розпорядчу діяльність і не як не може бути головним при визначенні сутності вказаної 
категорії; 2) більшість науковців під адміністративною діяльністю органів внутрішніх справ 
розуміють в першу чергу діяльність, яка направлена на забезпечення особистої безпеки грома-
дян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів, публічної безпеки, боротьбу з правопору-
шеннями та їх попередження [17; 18; 19]. Інші, крім правоохоронної та превентивної функцій 
зазначену діяльність доповнюють сервісною, а саме надання публічних послуг фізичним та 
юридичним особам [20, с. 9; 21]; 3) її ознакою визначається урегульованість адміністративни-
ми нормами [17; 18]; 4) також її  наділяють такими характеристиками: а) владна, розпорядча, 
організуюча, виконавча, управлінська [19; 22; 2]; б) підзвітність і підконтрольність громадян-
ському суспільству [21, с. 12].

Отже, аналіз вище зазначено спонукає до висновку, що адміністративна діяльність Націо-
нальної поліції має такі ознаки:

– є особливим видом державно-владної управлінської діяльності. Здійснюється від іме-
ні держави, тому має імперативний характер. Під час адміністративної діяльності працівники 
органів Національної поліції мають право використовувати фізичну силу, вогнепальну зброю 
та спеціальні засоби. Крім того, притягувати до юридичної відповідальності та застосовувати 
адміністративні стягнення які є обов’язковими для виконання. Наприклад, Інструкція з оформ-
лення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі [22], визначала процедуру 
оформлення працівниками органів і органів (підрозділів) Національної поліції України, які 
мають спеціальні звання, відповідно до покладених на них повноважень, матеріалів про ад-
міністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в 
автоматичному режимі [23]. У той же час для адміністративної діяльності Національної поліції 
є характерним цілеспрямований та усвідомлений вплив на об’єкти та суб’єктів, що не пов’язані 
субординаційними зв’язками. Тобто така діяльність має управлінський характер. Наприклад, 
спільний наказ МВС України та МОЗ України від 09.11.2015 року №1452/735 «Про затвер-
дження Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що 
знижують увагу та швидкість реакції» [24], створив нормативно-правове підґрунтя діяльності 
патрульної поліції та закладів охорони здоров’я щодо виявлення у водіїв транспортних засобів 
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ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікар-
ських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції [24];

– регулюється адміністративними нормативно-правовими актами;
– структурно входить до поліцейської діяльності; 
– поєднує як правоохоронну, так і сервісну функції держави;
– передбачає застосування спеціальних адміністративних форм (наприклад, видання 

адміністративних нормативних та індивідуальних актів) та методів (наприклад, адміністративний 
примус та адміністративний нагляд) реалізації;

– здійснюється зі спеціальною метою, яка визначена у профільному Законі України «Про 
Національну поліцію» – служити суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод люди-
ни, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [6];

– підлягає контролю з боку громадянського суспільства. Так, відповідно до п. 2 ст. 9 Зако-
ну України «Про національну поліцію», поліція забезпечує постійне інформування органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність 
у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної 
безпеки і порядку [6]. А розділ VIII зазначеного закону регулює процедуру громадського контро-
лю за діяльністю Національної поліції. 

Висновки. Серед масиву найбільш небезпечних внутрішніх загроз суспільним інтересам 
і цінностям сміливо можна виділити нехтування безпечною поведінкою на транспорті, адже стан 
аварійності в Україні є критичним. 

Проведене дослідження дає можливість узагальнити, що адміністративна діяльність  
Національної поліції у сфері безпеки дорожнього руху є специфічним видом державно-владної 
управлінської діяльності, адже з одного боку покликана забезпечити безпеку дорожнього руху 
за допомогою імперативного впливу на поведінку його учасників шляхом реалізації комплексу 
постійно здійснюваних дій правоохоронного характеру, а з іншого боку – підтримувати рівень 
безпекового середовища у транспортних процесах на рівні допустимого організаційними (у тому 
числі сервісними) діями, що спрямовані на мінімізацію ризиків, загроз та викликів для соціаль-
но-економічних цінностей людини, суспільства та держави в цілому.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ  
ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІЦІЇ

ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECT OF THE CONCEPT  
OF PUBLIC CONTROL OVER POLICE ACTIVITIES

В дослідженні розглядаються питання визначення понять «контроль», «наг-
ляд», «громадський контроль», «громадський контроль за діяльністю Національ-
ної поліції України» тощо. Зазначається, що висвітлення категоріальних питань 
стосовно громадського контролю викликає складність з ряду об’єктивних причин, 
оскільки контроль як поняття є достатньо поширеним у різних науках, не лише ад-
міністративного права й правових науках загалом, в теорії державного управління, 
менеджменті, філософії, політології тощо, тому відповідно існує багато підходів 
до його трактування (в науковій літературі існують визначення адміністративного 
контролю, контролю за органами виконавчої влади, контролю за діяльністю пу-
блічних адміністрацій, суспільного контролю, державного контролю). Зазначено, 
що не існує серед дослідників єдності щодо понять «контроль» та «нагляд» (серед 
позицій дослідників виділяються три основні групи: дослідники, які ототожнюють 
в адміністративному праві категорії контролю і нагляду; дослідники, що вважають 
нагляд різновидом контролю; дослідники, які розглядають контроль і нагляд неза-
лежними і відмінними категоріями, самостійними формами юридичної діяльності). 
Акцентується увага на тому, що в законодавстві, як і серед дослідників, ситуація 
з поняттям «громадський контроль» ідентична ситуації із категоріями «контроль» 
та «нагляд», «громадський контроль» відповідно має безліч різних трактувань. 
Дослідники класифікують зміст поняття громадського контролю у широкому та 
вузькому значеннях. Дослідники-прихильники «вузького» тлумачення поняття 
вбачають громадський контроль лише у формі подання громадянами звернень до 
органів державної влади (скарги, заяви, запити або пропозиції), або аналогічними 
колективними зверненнями зі сторони громадських організацій, представницьких 
органів трудових колективів, профспілками. Представники «широкого» розумін-
ня змістом такого контролю вважають публічну перевірку діяльності публічних 
адміністрацій, органів державної влади громадянами, об’єднаннями громадян на 
відповідність поставлених завдань і досягнутих результатів, зазначений контроль 
спрямований корегувати діяльність публічної адміністрації або органу державної 
влади, мети і цілей їх діяльності. Наводяться думки дослідників на визначення 
«громадського контролю за діяльністю Національної поліції України». На основі 
проаналізованої літератури наводиться авторське бачення поняття громадського 
контролю за діяльністю поліції як категорії адміністративного права.

Ключові слова: контроль, нагляд, громадський контроль, усунення недоліків, 
підконтрольність.

The study examines the definition of the terms "control", "supervision", "public 
control", "public control over the activities of the National Police of Ukraine", etc. It is 
noted that the coverage of categorical issues regarding public control causes difficulty 
for a number of objective reasons, since control as a concept is quite common in various 
sciences, not only administrative law and legal sciences in general, in the theory of public 
administration, management, philosophy, political science, etc., therefore accordingly, 
there are many approaches to its interpretation (in the scientific literature there are 
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definitions of administrative control, control over executive power bodies, control over 
the activities of public administrations, public control, state control). It is noted that there 
is no unity among researchers regarding the concepts of "control" and "supervision" 
(among the positions of researchers, three main groups are distinguished: researchers 
who equate the categories of control and supervision in administrative law; researchers 
who consider supervision to be a type of control; researchers who consider control and 
supervision by independent and distinct categories, independent forms of legal activity). 
Attention is drawn to the fact that in legislation, as well as among researchers, the situation 
with the concept of "public control" is identical to the situation with the categories 
"control" and "supervision", "public control" has many different interpretations, 
respectively. Researchers classify the content of the concept of public control in broad and 
narrow meanings. Researchers who support the "narrow" interpretation of the concept 
see public control only in the form of citizens submitting appeals to state authorities 
(complaints, statements, requests or proposals), or similar collective appeals from public 
organizations, representative bodies of labor groups, and trade unions. Representatives of 
the "broad" understanding of the content of such control consider the public verification 
of the activities of public administrations, state authorities by citizens, associations of 
citizens for compliance with the tasks set and the results achieved, the specified control is 
aimed at correcting the activities of the public administration or state authority, the goals 
and objectives of their activities. The researchers opinions on the definition of "public 
control over the activities of the National Police of Ukraine" are given. On the basis of 
the analyzed literature, the author's vision of the concept of public control over police 
activities as a category of administrative law is presented.

Key words: control, supervision, public control, elimination of shortcomings, 
controllability.

Постановка проблеми. В Україні тривалий час відбувається процес перебудови і рефор-
мування державних інституцій за стандартами Західного світу, ліберальних демократій. Одним 
із  стандартів та пріоритетною вимогою ЄС є побудова громадянського суспільства і, що головне, 
її активна участь в управлінні, впливі за державними справами, органами державної влади та 
особливо правоохоронним блоком, куди входить не лише поліція. Згідно нового Закону «Про На-
ціональну поліцію» 2015 р. передбачені різні форми участі громадськості у контролі за діяльніс-
тю поліцейських, але нас цікавить саме визначення і розуміння поняття «громадський контроль 
за діяльністю поліції», оскільки будь-яке наукове дослідження бере початок від понятійно-кате-
горіального апарату і розуміння змісту термінів, які досліджуються. 

Тому проблематику категорії «громадський контроль за діяльністю поліції» вважаємо ак-
туальною і важливою для науки адміністративного права й загалом для регулювання суспільних 
відносин у сфері здійснення контролю громадянського суспільства за діяльністю правоохорон-
них органів загалом і Національної поліції України зокрема.

Стан опрацювання. Змістом поняття контролю в науках державного управління, адміні-
стративного права, поліцеїстики як відгалуження адміністративного права займаються наступні 
дослідники: В. Авер’янов, О. Андрійко, Д. Бахрах, Ю. Битяк, С. Гончарук, В. Кравчук, О. Поклад, 
О. Юнін та  інші.

Метою статті є встановлення визначення громадського контролю за діяльністю поліції 
як категорії адміністративного права на основі теоретичних напрацювань дослідників та чинних 
нормативно-правових актів.

Виклад основного матеріалу. Висвітлення категоріальних питань стосовно громадсько-
го контролю викликає складність з ряду об’єктивних причин. Контроль як поняття є достатньо 
поширеним у різних науках, не лише адміністративного права й правових науках загалом, в те-
орії державного управління, менеджменті, філософії, політології тощо, тому відповідно й існує 
безліч підходів до його трактування, наголосі на певних аспектах змісту цього поняття, що при-
таманні певній науці. В літературі існують визначення адміністративного контролю, контролю 
за органами виконавчої влади, контролю за діяльністю публічних адміністрацій, суспільного 
контролю, державного контролю, паралельно існує поняття нагляду і моніторингу, які деякі до-
слідники можуть ототожнювати або називати у розумінні контролю нагляд, або використовувати 
термін контрольно-наглядової діяльності. Це все треба врахувати, проаналізувати й виокреми-
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ти в контексті адміністративного права, поліцеїстики і діяльності Національної поліції поняття  
категорії «громадський контроль за діяльністю поліції». 

Поняття контролю загалом і громадського контролю згадується у енциклопедичній або 
довідниковій літературі. Так, в Юридичній енциклопедії контроль означає перевірку виконання 
законів або рішень, може поділятися на відомчий, державний, виробничий тощо [2].В зазначений 
енциклопедії вказано визначення й суто громадського контролю «один з видів соціального контр-
олю, який здійснюється об'єднаннями громадян та самими громадянами. Є важливою формою 
реалізації демократії і способом залучення населення до управління суспільством та державою. 
Об'єктом громадського контролю є діяльність державних органів, підприємств, установ і орга-
нізацій, а також поведінка окремих громадян. Громадянський контроль повинен здійснюватися 
на засадах законності. Основним методом громадського контролю є перевірка виконання вимог 
чинного законодавства та прийнятих рішень на підконтрольних об'єктах. Вона може здійснюва-
тися як самостійно, так і разом з органами державного контролю. За результатами перевірок на 
підставі складених при цьому протоколів та актів громад, організації інформують відповідні дер-
жавні органи про виявлені порушення, вносять пропозиції щодо притягнення правопорушників 
до відповідальності тощо» [1].

Велика українська енциклопедія наводить також термін громадського контролю: «один 
з видів соціального контролю, який здійснюється об’єднаннями громадян та самими громадя-
нами» [4]. Дане визначення вважаємо занадто «розмитим». У Енциклопедичному словнику з 
державного управління натомість вказуються визначення і суспільного контролю як механізм 
регуляції поведінки людей, спрямований на те, щоб добитися неухильного виконання суспіль-
ними інститутами, соціальними групами та окремими громадянами правових і етичних норм, 
законів, регулюючих суспільні відносини, забезпечити соціальний захист індивідів, їх прав з ура-
хуванням соціальної справедливості, дотримання ними нормативних та етичних обмежень [8]. 
У свою чергу громадський контроль тут розглядається як один з видів соціального контролю за 
діяльністю органів державної влади і місцевого само- врядування, який здійснюється об’єднан-
ня- ми громадян та самими громадянами і є важливою формою реалізації демократії та способом 
залучення населення до управління суспільством та державою, а основним змістом такого контр-
олю є контроль за реалізацією основних положень політики, її можливими наслідками, станом 
рішення проблем, програмуванням та плануванням, витрачанням коштів [8, с. 120–121].

Окрім того, що дослідники в різних сферах розглядають контроль через призму конкрет-
ної науки, в науці адміністративного права ще й немає єдності щодо понять контролю і нагляду. 
Загалом серед позицій дослідників можна виділити три основні течії: дослідники, що ототожню-
ють в адміністративному праві категорії контролю і нагляду; дослідники, що вважають нагляд 
різновидом контролю; дослідники, які розглядають контроль і нагляд незалежними і відмінними 
категоріями, самостійними формами юридичної діяльності [3, с. 253].

О. Бондар наводить тумачення контролю і нагляду: «правову форму здійснення управ-
лінської діяльності, що виступає як однорідна діяльність уповноважених державних органів 
та їх посадових осіб по встановленню фактичної відповідності результатів діяльності підкон-
трольних суб’єктів очікуваним цілям, перевірці шляхів і засобів досягнення цього результату 
на відповідність вимогам права та прийняттю за результатами перевірки відповідних заходів 
регулятивно-охоронного характеру. Щодо нагляду, то він виступає як однорідна діяльність 
уповноважених державних органів та їх посадових осіб по встановленню фактичної відповід-
ності діяльності суб’єктів нагляду приписам правових норм без втручання у їхню діяльність» 
[3, с. 254]. В. Гаращук наводить принципову відмінність між поняттями контролю і нагляду, 
оскільки контроль є формою державної діяльності, яка здійснюється безперервно і повсяк-
денно, а нагляд періодично, також повноваження у сфері контролю дозволяють суб’єкту, що 
здійснює контроль, втручатися у діяльність об’єкту контролю, у виключних випадках навіть 
заміняти керівний орган такого об’єкту, також інстанція, що здійснює контроль може притягу-
вати винних до правової відповідальності у разі виявлення відхилень від правових приписів 
[6, с. 82–83]. О. Бондар також наводить третє компіляційне поняття «контрольно-наглядової 
діяльності», яка полягає у: «спрямовану на забезпечення законності і правопорядку в різних 
сферах суспільного життя однорідну діяльність уповноважених державних органів, по своє-
часному виявленню проблем, створенню умов для їх вирішення та усуненню конфліктів між 
владними і підлеглими структурами, що здійснюється за допомогою спеціальних правових за-
собів» [3, с. 253]. Відштовхуючись від такої позиції, контроль або нагляд можуть здійснювати 
лише органи державної влади, що суттєво обмежує суб’єктів контролю. 
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В. Рубцов та Н. Перинська головним призначенням і змістом контролю називають фікса-
цію відхилення від норми та внесення корективів у процес діяльності задля усунення недоліків 
(скоріше це підходить під розуміння внутрішнього контролю в певній державній інстанції). До-
слідники розглядають контроль внутрішній і зовнішній. При внутрішньому суб’єкт і об’єкт зна-
ходяться у прямому адміністративному підпорядкуванні, у зовнішньому контролі суб’єкт і об’єкт 
організаційно не знаходяться у відносинах підпорядкування [15, с. 187–188].

Зауважимо, що різні погляди на зміст понять контролю та нагляду серед дослідників 
спричинені відсутністю визначення у чинних нормативно-правових актів категорій «контроль» 
та «нагляд» [12]. А. Денисова, проаналізувавши чинну українську законодавчу базу зауважує, що 
«контроль» і «нагляд» в ній розглядаються як синоніми [7, с. 74], І. Шемелинець також у підтвер-
дження вказує, що «нагляд» і «контроль» законодавцем використовуються у нормативно-пра-
вових актах у поєднанні як «нагляд (контроль)» [17, с. 184]. Л. Зверенчук називає два основних 
аспекти змісту поняття «контроль» – це перевірка виконання прийнятих рішень і дотримання 
встановлених обмежень, також це прояв відповідності дійсного стану запланованому, контроль 
постає механізмом і способом порівняння результатів із тими завданнями, що ставилися перед 
певною державною інституцією [16, с. 189;14; с. 105–107].

В законодавстві, як і серед дослідників, ситуація з поняттям «громадський контроль» 
ідентична ситуації із категоріями «контроль» та «нагляд», «громадський контроль» відповідно 
має безліч різних трактувань. Дослідники класифікують зміст поняття громадського контролю 
у широкому та вузькому значеннях. Дослідники-прихильники «вузького» тлумачення поняття 
вбачають громадський контроль лише у формі подання громадянами звернень до органів держав-
ної влади (скарги, заяви, запити або пропозиції), або аналогічними колективними зверненнями зі 
сторони громадських організацій, представницьких органів трудових колективів, профспілками. 
О. Крупик розглядає громадський контроль як пріоритетну функцію громадянського суспіль-
ства, змістом якої є публічна перевірка діяльності публічних адміністрацій, органів державної 
влади громадянами, об’єднаннями громадян на відповідність поставлених завдань і досягнутих 
результатів, такий контроль спрямований корегувати діяльність публічної адміністрації або ор-
гану державної влади, мети і цілей їх діяльності. Інші дослідники, наприклад, О. Полтораков, 
дещо ширше розглядають зміст поняття громадського контролю, як систему відносин держави 
і громадянського суспільства, основою якої є підзвітність органів державної виконавчої влади 
органам законодавчої влади, представницьким органам і недержавним структурам. На думку 
Т. Наливайко громадський контроль є організаційно-правовою формою об’єднання громадян за-
для задоволення і захисту їх інтересів, інтересів громади [13, с. 142]. А. Клочко та О. Собина 
вказують, що контроль може передбачати повноваження із впливу на підконтрольного, але гро-
мадський контроль надає право підконтрольному об’єктові вказати на певні виявлені недоліки, 
громадський контроль не передбачає здійснення владного впливу на процес усунення недоліки, 
покарання за недоліки тощо. Через це дослідниці вказують на основну проблему громадського 
контролю – діяльність представників громадян не можна назвати контролем у повному розумін-
ні цього слова, оскільки вони не мають права притягати винних (виявлених під час контролю) 
у порушенні законів [9].

А. Неугодніков встановлює визначення «Громадський контроль за діяльністю публічної 
адміністрації», який: «можна визначити як діяльність громадськості (окремих приватних осіб 
та/або громадських об’єднань), яка має на меті перевірку або спостереження у сфері публічного 
адміністрування» [11, c. 69]. Натомість Л. Гапоненко розглядає громадський контроль за діяль-
ністю органів виконавчої влади і вважає це «функцію громадянського суспільства, яка полягає 
у запобіганні порушенням, перевірці та оцінці виконання підконтрольними об’єктами завдань 
держави та в інших не заборонених законодавством формах з метою розвитку громадянського 
суспільства, захисту прав та свобод людини і громадянина, забезпечення законності та ефектив-
ності в діяльності органів виконавчої влади» [5, с. 46].

Серед дослідників адміністративного права, які займаються питаннями адміністратив-
но-правового забезпечення діяльності поліції, наводяться визначення громадського контролю 
за діяльністю поліцї. Так, О. Юнін наводить авторське тлумачення: «це комплекс здійснюваних 
відповідно до Конституції і законів України представниками громадськості (окремими громадя-
нами та/або громадськими об’єднаннями) заходів, які спрямовані на перевірку (спостереження, 
нагляд) дотримання законності підрозділами Національної поліції або окремими її посадовими 
особами під час виконання покладених на Національну поліцію завдань та службових повнова-
жень співробітників поліції, а також на взаємодію поліції з громадськістю задля підготовки та 
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виконання спільних проєктів, програм та заходів для задоволення потреб населення та поліпшен-
ня ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань» [18, с. 203]. О. Поклад вважає, 
що громадський контроль за діяльністю поліції: «це визначена законом діяльність представників 
громадськості (як індивідуальних, так і колективних суб’єктів), спрямована на перевірку (спосте-
реження, нагляд) за законністю виконання завдань підрозділами Національної поліції щодо за-
безпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспіль-
ства і держави, протидії злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг із допомоги 
особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують такої допомоги» [13, с. 143]. А дослідник С. Медведенко: «…громадський контроль 
за діяльністю Національної поліції – це цілеспрямована діяльність громадськості (громадян 
України, іноземців, громадських організацій, представників установ і підприємств) щодо вико-
нання органами Національної поліції України повноважень, дотримання ними законності, дис-
ципліни, захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави» [10, с. 34]. А. Клочко 
та О. Собина зазначають: «громадський контроль за діяльністю поліції з огляду на чинне законо-
давство можна сформувати як комплекс заходів, які здійснюються громадськістю (органами міс-
цевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, громадянами), що спрямовані на збирання, 
накопичення, аналіз інформації про діяльність працівників поліції, що, як результат, передбачає 
можливість та реальний механізм представлення цієї інформації до внутрішноьовідомчого кон-
тролюючого органу з Національній поліції з метою усунення зазначених недоліків» [9, с. 199].

Висновки. На основі проаналізованої наукової літератури ми дійшли висновків, що під 
громадським контролем за діяльністю поліції як категорії адміністративного права можна вважа-
ти: це визначений адміністративно-правовими нормами механізм участі представників грома-
дянського суспільства (індивідуальних та/або колективних суб’єктів) у контролі за діяльністю 
Національної поліції України, що передбачає виявлення недоліків у роботі та подання рекомен-
дацій щодо поліпшення роботи Національної поліції України, участь громадськості у спільних 
з Національною поліцією проєктів, висловлення недовіри керівникам поліції.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ

PROBLEMS OF DETERMINING THE OBJECT OF ADMINISTRATIVE  
OFFENSES RELATED TO CORRUPTION

Мета статті полягає у здійсненні комплексно-системного аналізу нормативних 
засад, теоретичних основ адміністративного права та узагальненої практики, на 
основі якого розкрити проблеми визначення об’єкту адміністративних правопо-
рушень, пов’язаних з корупцією. У статті проаналізовано проблеми визначення 
об’єкту адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Об’єктом ад-
міністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією є коло суспільних відно-
син, що підлягають врегулюванню нормами адміністративного права та завдають 
шкоди чинному правовому порядку шляхом вчинення неправомірних корупційних 
діянь. Підкреслено, що об’єктом будь-якого адміністративного правопорушен-
ня, пов’язаного з корупцією є ті чи інші суспільні відносини, щодо запобігання 
конкретному правопорушенню, встановленої вимоги, заборони чи обмеження за-
конодавства у сфері запобігання та протидії корупції, які є індивідуальними для 
кожного із видів таких правопорушень. Зроблено висновок, що об’єктом будь-яко-
го адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією є ті чи інші су-
спільні відносини, щодо запобігання конкретному правопорушенню, встановленої 
вимоги, заборони чи обмеження законодавства у сфері запобігання та проти-
дії корупції, які є індивідуальними для кожного із видів таких правопорушень.  
В статті 172-4 об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що виникають у 
сфері запобігання порушенню обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності. В статті 172-5 об’єктом правопорушення є суспільні відноси-
ни, що виникають усфері запобігання порушенню встановлених законом обмежень 
щодо одержання подарунків. В статті 172-6 об’єктом правопорушення є суспіль-
ні відносини, що виникають у сфері запобігання порушенню вимог фінансового 
контролю. В статті 172-7 об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що 
виникають у сфері запобігання порушенню вимог щодо запобігання та врегулю-
вання конфлікту інтересів. В статті 172-8 об’єктом правопорушення є суспільні 
відносини, що виникають у сфері запобігання порушенню законодавства щодо не-
законного використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням 
службових або інших визначених законом повноважень. В статті 172-8-1 об’єктом 
правопорушення є суспільні відносини, що виникають у сфері запобігання пору-
шенню встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг. В статті 172-9 об’єктом правопорушення є суспільні відносини, 
що виникають у сфері невжиття заходів щодо протидії корупції. В статті 172-9-1 
об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що виникають у сфері запобіган-
ня порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням 
офіційним спортивним змаганням. В статті 172-9-2 об’єктом правопорушення є 
суспільні відносини, що виникають у сфері запобігання порушення законодавства 
у сфері оцінки впливу на довкілля.

Ключові слова: корупція, запобігання корупції, адміністративне правопору-
шення, адміністративне правопорушення пов’язане з корупцією, Збройні Сили 
України.
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The purpose of the article is to carry out a complex and systematic analysis of regulatory 
principles, theoretical foundations of administrative law and generalized practice, on the 
basis of which to reveal the problems of determining the object of administrative offenses 
related to corruption. The article analyses the problems of determining the object of 
administrative offenses related to corruption. The object of administrative offenses 
related to corruption is the circle of social relations that are subject to regulation by 
the norms of administrative law and harm the current legal order by committing illegal 
acts of corruption. It is emphasized that the object of any administrative offense related 
to corruption is one or another social relations regarding the prevention of a specific 
offense, the established requirement, prohibition or limitation of legislation in the field 
of prevention and counteraction of corruption, which are individual for each of the types 
such offenses. It was concluded that the object of any administrative offense related 
to corruption is one or another social relations regarding the prevention of a specific 
offense, the established requirement, prohibition or limitation of legislation in the field 
of prevention and counteraction of corruption, which are individual for each of types of 
such offenses. In Article 172-4, the object of the offense is social relations arising in the 
sphere of prevention of violation of restrictions on coexistence and combination with 
other types of activities. In Article 172-5, the object of the offense is social relations 
that arise in the field of preventing violations of legal restrictions on receiving gifts. In 
Article 172-6, the object of the offense is public relations arising in the field of preventing 
violations of financial control requirements. In Article 172-7, the object of the offense 
is public relations arising in the field of preventing violations of requirements for the 
prevention and settlement of conflicts of interest. In Article 172-8, the object of the 
offense is public relations that arise in the field of prevention of violations of legislation 
regarding the illegal use of information that has become known to a person in connection 
with the performance of official or other powers defined by law. In Article 172-8-1, the 
object of the offense is public relations that arise in the field of preventing violations of 
the restrictions established by law after the termination of the powers of a member of 
the National Commission, which carries out state regulation in the fields of energy and 
communal services. In Article 172-9, the object of the offense is public relations arising 
in the field of failure to take measures to combat corruption. In Article 172-9-1, the object 
of the offense is public relations that arise in the field of preventing violations of the ban 
on placing bets on sports related to the manipulation of an official sports competition. 
In Article 172-9-2, the object of the offense is public relations arising in the field of 
prevention of violations of legislation in the field of environmental impact assessment.

Key words: corruption, prevention of corruption, administrative offense, 
administrative offense related to corruption, Armed Forces of Ukraine.

Актуальність теми. Проблема запобігання корупції стає дедалі актуальнішою не тільки 
для практиків, а й для теоретиків права, оскільки наукові підходи до її правильного трактування, 
«подрібнення» соціального явища на окремі види антисоціальної поведінки, правові вчинки, до 
їх криміналізації, відмежування суміжних складів протиправних корупційних діянь від інших 
заборонених законом діянь формують базис для ефективної протидії явищу [1]. Сучасні реалії за-
свідчують, що основні юридичні терміни та поняття в цій сфері потребують уточнення змісту та 
поглибленого дослідження, без чого неможливо досягти результативного впливу на корупцію [8].

Огляд останніх досліджень. Запобігання адміністративним правопорушенням, пов’яза-
них із корупцією аналізували у своїх наукових доробках такі вчені як: В. Авер’янов, С. Алфьо-
ров, А. Басов, М. Бездольний, О. Безпалова, Ю. Битяк, С. Гончарук, О. Губанов, О. Джафарова, 
В. Загородній, Н. Задирака, О. Клок, Ю. Коваленко, В. Колпаков, А. Комзюк, Г. Лученцов, П. Лю-
тіков, М. Мельник, В. Настюк, О. Пасєка, А. Приходько, С. Рогульський, С. Серьогін, С. Стецен-
ко, М. Хавронюк, О. Шимон та ряд інших. 

Однак, в Україні і досі ситуація з корупцією є складною, що досить негативно впливає на 
імідж нашої держави на міжнародній арені. Відповідно, проблеми визначення об’єкту адміні-
стративних правопорушень, пов’язаних з корупцією є своєчасним науковим викликом.

Мета статті полягає у здійсненні комплексно-системного аналізу нормативних засад, те-
оретичних основ адміністративного права та узагальненої практики, на основі якого розкрити 
проблеми визначення об’єкту адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.
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Виклад основних положень. Для належного теоретичного осмислення змісту правопо-
рушень, пов’язаних із корупцією, неабияке значення має аналіз елементів складів цих правопору-
шень, оскільки саме вони дають змогу визначити характерні особливості того чи іншого право-
порушення, відмежувати склади правопорушень, пов’язаних із корупцією, від суміжних деліктів 
(дисциплінарних проступків, злочинів), встановити момент їх закінчення тощо. Акцент уваги 
на елементах складів правопорушень, пов’язаних із корупцією, а також їх ознаках, дасть змогу 
визначити проблемні аспекти регламентації відповідальності за правопорушення цієї категорії, 
підтвердити або спростувати доцільність віднесення того чи іншого правопорушення до катего-
рії правопорушень, пов’язаних із корупцією, а також визначити можливі шляхи удосконалення 
чинного антикорупційного законодавства України. Поняття складу адміністративного правопо-
рушення, як і його елементів, не відображені безпосередньо в законодавстві України. Відповідно, 
визначення їх змісту стало завданням доктрини адміністративного права [5]. 

Досліджуючи юридичний склад адміністративного правопорушення, пов’язаного з коруп-
цією, Цабека К.Є. доречно зазначає, що важливе значення для притягнення особи до адміністра-
тивної відповідальності мають правильність та об’єктивність адміністративно-правової оцінки 
вчиненого нею протиправного діяння (дії чи бездіяльності), що передбачає обрання оптимально-
го заходу для здійснення впливу на правопорушника. У свою чергу, кожному випадку вчинення 
адміністративного правопорушення притаманна наявність у сукупності певних характерних оз-
нак, що дозволяє встановити якою юридичною нормою адміністративного законодавства вчине-
не діяння (дія чи бездіяльність) визнається як протиправне. Визначальною умовою застосування 
до особи адміністративної відповідальності є наявність в її діянні юридичного складу адміні-
стративного правопорушення (проступку) [2, с. 112].

Погоджуючись з думкою автора, слід зазначити, що для того, щоб кваліфікувати корупцію 
саме як адміністративне правопорушення необхідним є визначення юридичного складу такого 
правопорушення, а тому доцільно було б дослідити підходи деяких вчених до визначення юри-
дичного складу адміністративного правопорушення. Так. О.В. Бєлікова в своїй праці зазначає, 
що будь-яке протиправне, винне діяння, за здійснення якого чинним законодавством України 
передбачена адміністративна відповідальність, може бути визнане правопорушенням тільки за 
наявності у відповідному діянні певних ознак (елементів) складу адміністративного правопору-
шення [3, с. 22]. В свою чергу, колектив авторів підручника «Адміністративне право України» на 
чолі з В.В. Галунько визначають юридичний склад адміністративного проступку як сукупність 
ознак єдності об’єктивних і суб’єктивних характеристик, які потрібні для визначення такого ді-
яння правопорушенням (об’єкт проступку; об’єктивна сторона; суб’єкт проступку; суб’єктивна 
сторона) [4, с. 293]. На думку В. Колпакова, під юридичним складом адміністративного про-
ступку слід розуміти передбачений нормами права комплекс ознак (елементів), за наявності яких 
певне протиправне діяння можна кваліфікувати як адміністративний проступок [6, c. 13]. Міло-
відова С.В. зазначає, що концептуальне розуміння складу адміністративного правопорушення 
полягає, зокрема, у визначенні його як сукупності ознак об’єктивного та суб’єктивного похо-
дження, що характеризують те чи інше діяння саме як адміністративне правопорушення (про-
ступок) [7, c. 16]. Автори науково-практичного коментаря зазначають, що Як і склад злочину, 
адміністративне правопорушення можна визнати таким, що пов’язане з корупцією, лише за умов 
наявності чотирьох обов’язкових елементів: об’єкта посягання, об’єктивної та суб’єктивної сто-
рони й суб’єкта правопорушення. Родовий об’єкт усіх таких правопорушень становлять суспіль-
ні відносини, що виникають з приводу дотримання вимог, заборон й обмежень, встановлених 
законодавством у сфері запобігання корупції [1].

Тобто, аналізуючи позиції деяких науковців, можна зробити висновок, що юридичний 
склад адміністративних правопорушень – це сукупність характерних об’єктивних та суб’єктив-
них ознак, за обов’язковою наявністю яких вчинене протиправне діяння слід необхідно кваліфі-
кувати саме, як адміністративне правопорушення.

Не викликає й заперечень те, що до об’єктивних елементів складу адміністративного 
правопорушення, зокрема пов’язаного з корупцією, належать об’єкт та об’єктивна сторона, а до 
суб’єктивних – суб’єкт та суб’єктивна сторона [5].

Загальноприйнятим є той факт, що об’єктом фактично будь-якого правопорушення є те 
на що посягає певна особа, коли вчиняє протиправне діяння. Як зазначає Міловідова С.В. під 
«об’єктом» слід розуміти сталі зв’язки та залежності, які утворюють базову структуру соціальної 
організації і щодо яких заподіюється шкода або створюється реальна загроза такого заподіян-
ня; при цьому передбачається, що згадані зв’язки і стосунки визначені законодавцем як такі, 
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що потребують захисту й охорони через контрольну, юрисдикційну, адміністративно-примусову 
діяльність [7, c. 19]. У теорії адміністративного права зазначається, що залежно від ступеня кон-
кретизації розрізняють загальний, родовий, видовий і безпосередній об’єкти правопорушення 
(загальний – уся сукупність суспільних відносин, що охороняються адміністративним законо-
давством; родовий – група однорідних зав’язків, що передбачена конкретно орієнтованими адмі-
ністративно-правовими нормами; видовий – умовно відокремлена група специфічних відносин 
у рамках їх певного роду (наприклад, приватно-правові відносини в загальній системі відно-
син власності – тією мірою, якою останні піддані адміністративно-правовому регулюванню та 
адміністративно-правовому захисту); зрештою, безпосередній об’єкт – конкретні, персонально 
визначені стосунки і зв’язки, стан існування і функціонування конкретних суб’єктів як елементів 
соціальної структури, що зазнають деформації, руйнування, чи усталеного порядку здійснення в 
результаті скоєння адміністративно-правового проступку) [7, c. 12].

Що стосується об’єкту корупційного правопорушення, то Рогульський С.С. зазначає, що 
об’єктом будь-якого корупційного правопорушення є встановлений порядок управління в дер-
жаві, оскільки: по-перше, особи, які вчиняють корупційні правопорушення, наділені певними 
владними повноваженнями та діють від імені держави або певних утворень (органів місцевого 
самоврядування), та які представляють суспільні, а не особисті інтереси, тобто відносини, на які 
посягає правопорушення, мають суспільний характер; по-друге, корупційні діяння, незалежно 
від їх прояву, полягають у незаконному використанні наданих владних повноважень за певну ма-
теріальну чи нематеріальну винагороду для себе або для своїх близьких, тобто є певна угода про 
«продаж» владних повноважень [9, c. 57– 58]. Автори монографії зауважують, що таке визначен-
ня можна інтерпретувати й для правопорушень, пов’язаних із корупцією, оскільки очевидним є 
те, що вони також пов’язані з виконанням особою визначених владних повноважень, і відмінним 
у цьому разі є лише те, що правопорушення, пов’язані з корупцією, безпосередньо не пов’язані 
з одержанням матеріальної чи нематеріальної винагороди за здійснення таких владних повнова-
жень. На підставі зазначеного родовим об’єктом правопорушень, пов’язаних із корупцією автори 
визначають суспільні відносини у сфері запобігання порушенню встановлених Законом України 
«Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень, застосування превентивних механізмів 
щодо таких порушень, а також усунення наслідків правопорушень, пов’язаних із корупцією [5].

Аналізуючи Закон України «Про запобігання корупції», а також Главу 13-А Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення, можна сказати, що об’єктом будь-якого адміністратив-
ного правопорушення, пов’язаного з корупцією є ті чи інші суспільні відносини, щодо запобіган-
ня конкретному правопорушенню, встановленої вимоги, заборони чи обмеження законодавства 
у сфері запобігання та протидії корупції, які є індивідуальними для кожного із видів таких право-
порушень. В статті 172-4 об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що виникають у сфері 
запобігання порушенню обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 
В статті 172-5 об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що виникають у сфері запобі-
гання порушенню встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. В статті 172-6 
об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що виникають у сфері запобігання порушенню 
вимог фінансового контролю. В статті 172-7 об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що 
виникають у сфері запобігання порушенню вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів. В статті 172-8 об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що виникають у сфе-
рі запобігання порушенню законодавства щодо незаконного використання інформації, що стала 
відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень. 
В статті 172-8-1 об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що виникають у сфері запобі-
гання порушенню встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Націо-
нальної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 
В статті 172-9 об’єктом правопорушення є суспільні відносини, що виникають у сфері невжиття 
заходів щодо протидії корупції. В статті 172-9-1 об’єктом правопорушення є суспільні відносини, 
що виникають у сфері запобігання порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних 
з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням. В статті 172-9-2 об’єктом правопорушення 
є суспільні відносини, що виникають у сфері запобігання порушення законодавства у сфері оцін-
ки впливу на довкілля.

Відповідно, об’єктом адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією є коло 
суспільних відносин, що підлягають врегулюванню нормами адміністративного права та зав-
дають шкоди чинному правовому порядку шляхом вчинення неправомірних корупційних діянь.
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ГУСАРОВ О.С.

СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

THE ESSENCE OF SOCIAL SECURITY OF BORROWED EMPLOYEES

Мета статті полягає розкрити сутність соціального забезпечення запозичених 
працівників. У статті запропоновано авторське визначення поняття «соціальне 
забезпечення запозичених працівників». Акцентовано увагу на тому, що на сьо-
годнішній день питання соціального забезпечення працівників, що здійснюють 
трудову діяльність на умовах запозиченої праці, досить поверхнево врегульовано 
на нормативно-правовому рівні, а відтак, законодавець фактично не виділяє цю 
категорію працівників, як окремих, специфічних суб’єктів соціального забезпечен-
ня. Визначено, що соціальне забезпечення запозичених працівників являє собою 
сукупність визначених нормами чинного законодавства інструментів та засобів, 
які використовує в своїй діяльності держава та роботодавці, яка спрямована на 
економічну, соціальну та іншу підтримку працюючих осіб у разі настання перед-
бачених у законі соціальних, економічних, політичних ризиків, тощо. Працівник, 
який відпрацював на умовах запозиченої праці певну кількість років на роботах із 
шкідливими умовами праці і має право на пільгову пенсію, не буде її отримувати. 
Пояснюється це наступним: до органу пенсійного фонду будуть надані документи 
про роботу працівника у кадровому агентстві, де відсутні шкідливі умови праці, а 
доказати, що людина фактично знаходилися під впливом шкідливих виробничих 
факторів, буде неможливо, оскільки трудовий договір з підприємством-спожива-
чем не укладався. Зроблено висновок, що до проблем соціального забезпечення 
запозичених працівників слід віднести: відсутність законодавчого закріплення 
спеціального переліку соціальних гарантій для запозичених працівників, що обу-
мовлює необхідність розробки окремого нормативно-правового акту, що регулю-
вав би працю вказаної категорії працівників; низький рівень соціальних гарантій, 
які властиві саме до досліджуваної категорії працівників; відсутність механізмів 
взаємодії між роботодавцем, що використовує запозичену працю, та агентствами 
із працевлаштування; недосконалість економічних та політичних механізмів, які 
властиві для всієї сфери соціального забезпечення України.

Ключові слова: соціальне забезпечення, запозичені працівники, правове регулю-
вання, суб’єкт.

The purpose of the article is to reveal the essence of social security of borrowed 
employees. The article offers the author's definition of the concept of "social security 
of borrowed employees". Attention is focused on the fact that today the issue of social 
security for employees performing labor activities under the conditions of borrowed 
labor is rather superficially regulated at the normative and legal level, and therefore, the 
legislator does not actually single out this category of employees as separate, specific 
subjects social security. It was determined that the social security of borrowed employees 
is a set of tools and means defined by the norms of current legislation, which are used by 
the state and employers in their activities, which is aimed at economic, social and other 
support of working people in the event of the occurrence of social, economic, political 
risks provided for in the law, etc. An employee who has worked under the terms of 
borrowed labor for a certain number of years in jobs with harmful working conditions 
and is entitled to a preferential pension will not receive it. This is explained as follows: the 
pension fund authority will be provided with documents about the employee's work in a 
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staffing agency where there are no harmful working conditions, and it will be impossible 
to prove that the person was actually under the influence of harmful production factors, 
since the employment contract with the consumer company was not concluded. It was 
concluded that the problems of social security of borrowed workers should include: 
the lack of legislative consolidation of a special list of social guarantees for borrowed 
workers, which necessitates the development of a separate normative legal act that would 
regulate the work of the specified category of workers; low level of social guarantees, 
which are specific to the studied category of workers; lack of interaction mechanisms 
between the employer using borrowed labor and employment agencies; the imperfection 
of economic and political mechanisms, which are typical for the entire sphere of social 
security of Ukraine.

Key words: social security, hired workers, legal regulation, subject.

Постановка проблеми. Специфіка трудо-правового статусу запозичених працівників, 
обумовлює необхідність створення особливого підходу до соціального забезпечення цієї категорії 
працівників. У науковій літературі, цілком слушно відзначає О.Г. Попов, питання правового регу-
лювання запозиченої праці та соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої 
праці, неодноразово обговорювалось, проте реальних кроків щодо нормативно-правового закрі-
плення цього інституту на рівні окремого закону чи нормативно-правового акта, на жаль, не було 
[1]. Думки науковців з цього питання, підкреслює автор, суттєво відрізнялись одна від одної: одні 
виступають за легалізацію «запозиченої праці», а інші – проти. Проте, звертаючись до міжнарод-
ного права та зарубіжного досвіду існування запозиченої праці, варто відзначити, що в більшості 
держав вже закладені основи для детального врегулювання правових питань соціального забез-
печення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці [1]. Що стосується України, то проблема 
нормативно-правового регулювання запозиченої праці в Україні також зумовлена її особливос-
тями та низкою недоліків у використанні праці осіб, які працюють на умовах запозиченої праці. 

Стан дослідження. Окремі проблемні питання, пов’язані із регулюванням праці запози-
чених працівників, у своїх наукових працях розглядали: М.І. Бондар, М.Л. Захаров, М.М. Клем-
парський, В.П. Комарова, О.Г. Попов, Е.Г. Тучкова, О.В. Цятковська, А.М. Цятковська, та багато 
інших. Втім, незважаючи на чималу кількість наукових здобутків, в юридичній літературі недо-
статньо розробленим залишається питання соціального забезпечення працівників, які здійсню-
ють трудову діяльність на умовах запозиченої праці.

Саме тому метою статті є: розкрити сутність соціального забезпечення запозичених пра-
цівників.

Виклад основного матеріалу. Взагалі, термін «соціальне забезпечення» вперше офіційно 
використано у назві закону Сполучених Штатів Америки, Закону про соціальне забезпечення 
1935 року, хоча цей законодавчий акт заснував програми лише для допомоги за віком, у разі 
смерті, інвалідності та безробіття. Міжнародна організація праці (МОП) швидко прийняла цей 
термін, який був потім широко використаний в різних конвенціях та рекомендаціях МОП, що 
прийняті протягом декількох років після першого всеохоплюючого стандарту соціального забез-
печення, Конвенції про соціальне забезпечення (мінімальні норми), 1952 (№ 102) [2; 3].

М.І. Бондар, О.В. Цятковська та А.М. Цятковська зазначають, що соціальне забезпечен-
ня – це право людини, яке відповідає універсальній потребі захисту від певних ризиків для життя 
та соціальних потреб. Ефективні системи соціального забезпечення гарантують безпеку доходів 
і охорону здоров’я, сприяючи, таким чином, запобіганню та зменшенню бідності та нерівності, а 
також сприянню соціальному залученню та людській гідності. У різних країнах це здійснюється 
шляхом надання пільг у грошовій чи натуральній формі, призначених для забезпечення доступу 
до медичної допомоги та медичних послуг, а також гарантії доходу протягом усього життя, зокре-
ма у разі хвороби, безробіття, трудового каліцтва, материнства, інших сімейних обов’язків, інва-
лідності, втрати годувальника сім’ї, а також під час виходу на пенсію та похилого віку [4]. Таким 
чином, узагальнюють науковці, система соціального забезпечення є важливою інвестицією в до-
бробут працівників і суспільства в цілому, а також полегшують доступ до освіти та професійної 
підготовки, харчування та основних товарів і послуг. У зв’язку з іншими політиками, соціальне 
забезпечення сприяє підвищенню продуктивності та можливостей працевлаштування, а також 
економічному розвитку [4]. Відповідно до точки зору М.М. Клемпарського, соціальне забезпе-
чення представляє собою систему закріплених у законодавстві соціально-економічних заходів, 
що гарантують матеріальне забезпечення громадян у старості, у період тимчасової непрацездат-
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ності, в разі втрати годувальника та в інших передбачених законодавством випадках [5, с. 25]. 
Е.Г. Тучкова та М.Л. Захаров до суттєвих ознак соціального забезпечення на сучасному етапі 
відносять такі: державний характер організаційно-правових способів розподілу сукупного сус-
пільного продукту через систему соціального забезпечення; законодавче закріплення переліку 
соціальних ризиків, що визнаються державою як підстави для надання тих чи інших видів соці-
ального забезпечення; закріплення кола осіб, що підлягають забезпеченню в нормах права чи до-
говорах, санкціонованих державою; нормування державою соціального стандарту забезпечення, 
нижче від якого воно не може бути, шляхом законодавчого закріплення видів забезпечення, його 
рівня і умов надання [6, c. 29].

Таким чином, соціальне забезпечення запозичених працівників являє собою сукупність 
визначених нормами чинного законодавства інструментів та засобів, які використовує в своїй 
діяльності держава та роботодавці, яка спрямована на економічну, соціальну та іншу підтримку 
працюючих осіб у разі настання передбачених у законі соціальних, економічних, політичних ри-
зиків, тощо. 

Проблемі соціального забезпечення всіх категорій працівників приділяється суттєва увага 
як на національному, так і міжнародному рівнях. В даному контексті відзначимо, що у 2012 році 
МОП виклала свою стратегію вирішення проблеми розширення сфери охоплення соціального 
забезпечення і подальшого розвитку та підтримання всеосяжних систем соціального забезпе-
чення у Резолюції та Висновках, прийнятих Міжнародною конференцією праці на її 100-ій сесії 
у червні 2011 року. На своїй 101-ій сесії у червні 2012 року Конференція прийняла нову міжна-
родну норму в галузі соціального забезпечення – Рекомендацію No202 щодо мінімальних рівнів 
соціального захисту, яка стала завершальним компонентом стратегії МОП щодо соціального за-
безпечення [7; 4]. Основні ідеї Рекомендації полягають у наступному: 

- соціальне забезпечення є правом людини, і всім людям, незалежно від того, де вони жи-
вуть, має бути гарантований принаймні мінімальний рівень базового соціального захисту. 

- соціальне забезпечення – це соціальна і економічна необхідність у боротьбі з бідністю та 
соціальним виключенням, сприяння розвитку, рівності та рівним можливостям; 

- мінімальний рівень соціального захисту є економічно доступним і може бути впровадже-
ний, забезпечений або підтриманий будь-де, відповідно до національних умов [7; 4]; 

- мінімальний рівень соціального захисту складається принаймні з чотирьох базових га-
рантій у галузі соціального забезпечення: основних видів медичних послуг та основних гаран-
тованих доходів у період дитинства, дорослого та похилого віку для всіх мешканців і всіх дітей; 

- усі суспільства повинні також розробити стратегії підвищення встановлених у них рівнів 
соціального забезпечення, керуючись нормами МОП у галузі соціального забезпечення, з ураху-
ванням зрілості економіки країн та розширення фіскального простору [7; 4].

Окремо варто вказати на положення «Конвенції про соціальне забезпечення (мінімальні 
норми)» (1952 року). Конвенція Міжнародної організації праці № 102 «Про мінімальні норми 
соціального забезпечення» [8] базується на основних нормативно-правових актах Європейського 
Союзу. Конвенція була ухвалена на 35-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організа-
ції праці 28 червня 1952 року у Женеві (Швейцарія). Вона передбачає основні види соціаль-
них ризиків і встановлює дев’ять відповідних їм основних напрямів соціального забезпечення: 
медичне обслуговування, допомога на випадок хвороби, по безробіттю, по старості, допомога 
у зв’язку з виробничою травмою, допомога багатодітним сім’ям, допомога у зв’язку з вагітністю 
та пологами, по інвалідності та в разі втрати годувальника. Стандарти МОП щодо соціального 
забезпечення і Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення визнані в усьому світі 
ключовим орієнтиром розроблення правомірних, надійних і стійких систем соціального захи-
сту. Нині Конвенція № 102 є єдиною міжнародною угодою із системним баченням соціального 
забезпечення. Ця теза підтверджується налагодженою системою централізованого фінансуван-
ня, управління та принципів адміністрування, які включають відповідальність держави; права, 
визначені законом; колективне фінансування та фінансове забезпечення; механізми прозорості 
та забезпечення виконання [9; 10].

Варто відзначити, що в юридичній літературі вчені досить неоднозначно відносяться до 
соціального забезпечення та соціального захисту працівників, які здійснюють трудову діяльність 
на умовах запозиченої праці. Так, до прикладу, Т. Трошина вказує, що відповідь на питання про 
те, чи мають робітники, зайняті на умовах запозиченої праці, оплату та соціальні гарантії на 
рівні працівників, яких приймає безпосередньо роботодавець, – частіше за все заперечливий.  
І це, як правило, пов’язано з наступними моментами [11]:
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- по-перше, працівники, які зайняті на умовах запозиченої праці, позбавлені гарантії по-
стійної зайнятості, оскільки в будь-який момент, незалежно від якості виконаної ними роботи, 
можуть бути переведені на інше підприємства або взагалі звільнені. Тобто запозичена праця по 
суті є різновид тимчасової роботи з витікаючими з цього наслідками;

- по-друге, саме цей тимчасовий характер найма позбавляє працівників багатьох видів 
винагород, що пов’язані з тривалістю роботи на одному місці, наприклад, виплати за стаж, соці-
альне страхування та інше. Такі працівники можуть не отримати лікарняних, допомоги по вагіт-
ності та пологах та відпустки по догляду за дитиною. Проведення регулярних медичних оглядів 
та надання путівок санаторно-курортного лікування теж залишається під питанням;

- по-третє, працівник, який відпрацював на умовах запозиченої праці певну кількість ро-
ків на роботах із шкідливими умовами праці і має право на пільгову пенсію, не буде її отримува-
ти. Пояснюється це наступним: до органу пенсійного фонду будуть надані документи про робо-
ту працівника у кадровому агентстві, де відсутні шкідливі умови праці, а доказати, що людина 
фактично знаходилися під впливом шкідливих виробничих факторів, буде неможливо, оскільки 
трудовий договір з підприємством-споживачем не укладався [11].

Наведені вище приклади не єдині серед недоліків використання запозиченої праці.  
Негативні моменти також криються в тому, що працівники, зайняті в агентствах займаної праці, 
здебільшого не охоплені профспілками і не приймають участі у колдоговірному регулюванні тру-
дових відносин. Таке зниження соціального захисту стається внаслідок того, що по фактичному 
місту роботи трудові відносини з працівником відсутні, а у кадровому агентстві працівники на-
вряд чи створять профспілку, оскільки їх об’єднує не спільна праця або професійна належність, 
а штучно створений статус [12].

Цікавою видається наукова позиція О.Г. Попова, який за результатами аналізу судової 
практики встановив, що роботодавцями у сфері запозиченої праці не виконуються навіть загаль-
ні норми трудового законодавства щодо прийняття та звільнення з роботи. За відсутності у при-
ватного агентства зайнятості обов’язку щодо сплати страхових внесків за працівників до системи 
загальнообов’язкового соціального страхування вони часто нехтують цим обов’язком. Внаслідок 
вчинення таких дій запозичений працівник втрачає право на гідне соціальне забезпечення в ста-
рості або в разі настання відповідних соціальних ризиків [1]. Усі ці проблеми виникають, на 
думку вказаного вище науковця, у зв’язку із відсутністю належного правового регулювання такої 
праці та соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці. Вважаємо, що 
один із найбільш ефективних шляхів вирішення цієї проблеми – встановлення правового регу-
лювання інституту запозиченої праці на рівні окремого закону «Про запозичену працю», який би 
визначав поняття «запозичена праця», осіб, які працюють на умовах запозиченої праці, визначав 
правовідносини між працівниками, приватними установами зайнятості та державою, встановлю-
вав соціальні гарантії прав осіб, які працюють на умовах запозиченої праці тощо [1]. З огляду на 
зазначене вище, О.Г. Попов у майбутньому Законі України «Про запозичену працю» запропону-
вав чітко визначити права та обов’язки осіб, які працюють на умовах запозиченої праці, визначи-
ти чіткий перелік обов’язків, які покладаються на приватне агентство зайнятості, що є однією із 
важливих гарантій дотримання прав та законних інтересів працівника та у випаду їх порушення 
є необхідною підставою для захисту порушених прав у випадку недотримання приватним агент-
ством своїх обов’язків. Окремою статтею, на переконання вченого, має визначатись право осіб, 
які працюють на умовах запозиченої праці, щодо створення професійних спілок для захисту своїх 
прав та інтересів, особливо в сфері соціального забезпечення та охорони праці. Метою створення 
таких професійних об’єднань є представництво інтересів осіб, які працюють на умовах запо-
зиченої праці, в соціально-трудових відносинах з приватними агентствами та організаціями-за-
мовниками та забезпечення цієї категорії працівників необхідними соціальними гарантіями [1].

Висновок. У підсумку представленого наукового дослідження слід узагальнити, що на 
сьогоднішній день питання соціального забезпечення працівників, що здійснюють трудову діяль-
ність на умовах запозиченої праці, досить поверхнево врегульовано на нормативно-правовому 
рівні, а відтак, законодавець фактично не виділяють цю категорію працівників, як окремих, спе-
цифічних суб’єктів соціального забезпечення. Зазначене в свою чергу призводить до порушення 
прав запозичених працівників не тільки в процесі здійснення ними трудової діяльності, а й у разі 
настання певних соціальних ризиків. 

Тож, до проблем соціального забезпечення запозичених працівників слід віднести:
- відсутність законодавчого закріплення спеціального переліку соціальних гарантій для 

запозичених працівників, що обумовлює необхідність розробки окремого нормативно-правового 
акту, що регулював би працю вказаної категорії працівників;
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- низький рівень соціальних гарантій, які властиві саме до досліджуваної категорії пра-
цівників;

- відсутність механізмів взаємодії між роботодавцем, що використовує запозичену працю, 
та агентствами із працевлаштування;

- недосконалість економічних та політичних механізмів, які властиві для всієї сфери соці-
ального забезпечення України.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ 
ПРАВИЛ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ON THE QUESTION OF DETERMINING SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE 
VIOLATIONS OF VEHICLE PARKING RULES

Актуальність статті полягає в тому, що встановлення суб’єкта є обов’язковою 
умовою правильної кваліфікації адміністративного правопорушення. Відсутність 
суб’єкта означає відсутність складу правопорушення в цілому. Більш того, без до-
стовірної інформації про суб’єкта адміністративного проступку, провадження у 
справі взагалі не починається. Чинне законодавство про адміністративну відпові-
дальність допускає можливість здійснення спеціальних заходів, спрямованих на 
встановлення особи порушника. Як правило, це відбувається лише при фізичній 
можливості спілкування з порушником на місці порушення, або ж за наявності пев-
них ідентифікаційних даних. Аналіз правозастосовної практики свідчить про те, 
що більшість проблемних аспектів встановлення суб’єкта адміністративного пору-
шення правил паркування транспортних засобів пов’язані з аналізом його спеціаль-
них ознак, оскільки більшість суб’єктів цих порушень мають саме статус спеціаль-
них, а не загальних суб’єктів. Метою статті є дослідження особливостей суб’єктів 
адміністративних порушень правил паркування транспортних засобів. Визначено 
роль і місце суб’єкта адміністративного правопорушення при кваліфікації пору-
шень правил паркування транспортних засобів. Розглянуто підстави диференціації 
суб’єктів адміністративних правопорушень у відповідності до наявних загальних 
чи спеціальних ознак. Охарактеризовано спеціальні ознаки, притаманні суб’єктам 
вчинення адміністративних порушень правил паркування транспортних засобів. 
Виокремлено особливості спеціальних суб’єктів адміністративних порушень пра-
вил паркування транспортних засобів зафіксованих в режимі фотозйомки (відеоза-
пису). Зроблено висновок, що практичне встановлення суб’єкта адміністративних 
порушень правил паркування транспортних засобів супроводжується багатьма 
проблемами, які обумовлюють помилки при кваліфікації, неправильне застосуван-
ня адміністративно-деліктних норм, виникнення юридичних конфліктів. Це, зо-
крема, і недостатній професійний рівень суб’єктів адміністративно-юрисдикційної 
діяльності, і брак методичного забезпечення, і недосконале технічне оснащення 
тощо. Але, безумовно, головна проблема криється в площині законодавства. Вади 
законодавчого регулювання суттєво ускладнюють кваліфікацію правопорушень, 
знижують загальну ефективність інституту адміністративної відповідальності. Від 
їх якнайшвидшого усунення залежить не тільки захищеність відповідних суспіль-
них відносин, а й фактичний стан благоустрою населених пунктів.

Ключові слова: суб’єкт адміністративного правопорушення, водій, відпові-
дальна особа, належний користувач транспортного засобу, правила паркування, 
режим фотозйомки (відеозапису).

The relevance of the article lies in the fact that the establishment of the subject is a 
mandatory condition for the correct qualification of an administrative offense. The absence 
of the subject means the absence of the composition of the offense as a whole. Moreover, 
without reliable information about the subject of the administrative offense, the proceedings 
in the case do not begin at all. Current legislation on administrative responsibility allows 
for the possibility of carrying out special measures aimed at establishing the identity 
of the violator. As a rule, this happens only if it is physically possible to communicate 
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with the violator at the place of the violation, or if certain identification data is available. 
The analysis of law enforcement practice shows that most of the problematic aspects of 
establishing the subject of an administrative violation of vehicle parking rules are related 
to the analysis of its special features, since most of the subjects of these violations have 
the status of special and not general subjects. The purpose of the article is to study the 
peculiarities of the subjects of administrative violations of the rules of parking vehicles. 
The role and place of the subject of an administrative offense in the qualification of 
violations of the rules of parking vehicles is defined. The grounds for differentiating 
the subjects of administrative offenses in accordance with existing general or special 
features are considered. The special features characteristic of subjects who commit 
administrative violations of vehicle parking rules are characterized. Features of special 
subjects of administrative violations of vehicle parking rules recorded in photo (video) 
mode are highlighted. It was concluded that the practical establishment of the subject 
of administrative violations of vehicle parking rules is accompanied by many problems 
that lead to errors in qualification, incorrect application of administrative-delict norms, 
and the emergence of legal conflicts. This is, in particular, the insufficient professional 
level of subjects of administrative and jurisdictional activity, and the lack of methodical 
support, and imperfect technical equipment, etc. But, of course, the main problem lies 
in the area of legislation. Defects in legislative regulation significantly complicate 
the qualification of offenses and reduce the overall effectiveness of the institution of 
administrative responsibility. Not only the security of the relevant social relations, but 
also the actual state of improvement of settlements depends on their speedy elimination.

Key words: the subject of an administrative offense, the driver, the responsible 
person, the proper user of the vehicle, parking rules, photo (video) mode.

Постановка проблеми. Встановлення суб’єкта є обов’язковою умовою правильної квалі-
фікації адміністративного правопорушення. Відсутність суб’єкта означає відсутність складу пра-
вопорушення в цілому. Більш того, без достовірної інформації про суб’єкта адміністративного про-
ступку, провадження у справі взагалі не починається. Чинне законодавство про адміністративну 
відповідальність допускає можливість здійснення спеціальних заходів, спрямованих на встанов-
лення особи порушника. Як правило, це відбувається лише при фізичній можливості спілкування 
з порушником на місці порушення, або ж за наявності певних ідентифікаційних даних (напри-
клад, реєстраційного номеру транспортного засобу). Аналіз правозастосовної практики свідчить 
про те, що більшість проблемних аспектів встановлення суб’єкта адміністративного порушення 
правил паркування транспортних засобів пов’язані з аналізом його спеціальних ознак, оскіль-
ки більшість суб’єктів цих порушень мають саме статус спеціальних, а не загальних суб’єктів.

Стан дослідження. Проблема визначення суб’єкта адміністративного правопорушення, 
характеристики його загальних та спеціальних ознак, зокрема і в досліджуваній сфері, привер-
тала увагу багатьох дослідників в галузі адміністративного права, серед яких: В. Б. Авер’янов, 
О. І. Безпалова, Н. В. Давидова, П. М. Дмитрущак, О. Ю. Дрозд, Т. О. Коломоєць, В. К. Ко-
лпаков, А. Т. Комзюк, М. Ф. Криштанович, О. В. Кузьменко, Р. І. Любицький, Р. Ю. Молчанов, 
А. В. Нефедова,  О. Ю. Салманова, М. В. Плугатир, А. В. Пугач, В. Й. Развадовський, А. В. Ри-
жий, Г. В. Самойленко, А. О. Собакарь, Л. І. Сопільник, І. Ж. Торончук та інші. Разом з тим, 
стрімкий розвиток адміністративно-деліктного законодавства та впровадження технічних засо-
бів фіксації адміністративних порушень правил паркування транспортних засобів, виокремлю-
ють нові проблеми характеристики суб’єктів адміністративних порушень правил паркування 
транспортних засобів.

Метою статті є дослідження особливостей суб’єктів адміністративних порушень правил 
паркування транспортних засобів.

Виклад основних положень. Як зазначає В.К. Колпаков, правове становище суб’єктів ад-
міністративних правопорушень неоднакове. Вони різняться за видами трудової діяльності, займа-
ними посадами, відношенням до військового обов’язку тощо. Посадовим обов’язком службовця 
може бути забезпечення додержання визначених загальнообов’язкових правил. Наприклад, вико-
нання санітарних, протипожежних норм – обов’язок усіх громадян, а для службовців – ще і тру-
довий обов’язок. Тому, за порушення таких норм покарання має бути суворішим. Деякі обов’язки 
стосуються не всіх, їх мають виконувати лише визначені категорії осіб (військовозобов’язані, 
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іноземці, батьки неповнолітніх дітей, особи, що перебувають під адміністративним наглядом) і, 
звичайно, тільки вони можуть відповідати за невиконання таких обов’язків [1, с. 267-268].

Законодавець також прагне диференціювати відповідальність різних категорій громадян, 
а, отже, створили умови для індивідуального справедливого впливу на правопорушників, що й 
зумовило включення цих ознак до закону. Спеціальні ознаки не стосуються будь-яких розбіжно-
стей національного, класового характеру, ставлення до релігії, статі, віку, освіти, тощо.

За загальним правилом, спеціальні ознаки мають тимчасовий характер (хоч особа може 
мати таку властивість досить тривалий час), вони мобільні, особа може мати їх відразу кілька, 
набувати нових, позбуватися уже наявних [1, с. 267–268].

Аналізуючи статті КУпАП, які передбачають відповідальність за порушення правил пар-
кування транспортних засобів, можна зробити висновок, що в них прямо вказано на окремі спеці-
альні ознаки суб’єкта адміністративного правопорушення. В результаті чого можемо виокремити 
наступних суб’єктів, які мають спеціальні ознаки і відповідно тільки за їх наявності можуть вва-
жатись суб’єктом конкретного адміністративного проступку.

1. Особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення (мо-
мент паркування) (ч. 1, 2 та 8 ст. 1512 КУпАП).

Визначення терміну «керування транспортним засобом» було наведено в п. 27 Пленуму 
ВСУ від 23.12.2005 № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах 
про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про ад-
міністративні правопорушення на транспорті», за яким керування транспортним засобом – ви-
конання функцій водія під час руху такого засобу або інструктора-водія під час навчання учнів- 
водіїв, незалежно від того, керує особа транспортним засобом, який рухається своїм ходом чи 
за допомогою буксирування [2].

Крім того, в рішенні №404/4467/16-а від 20.02.19 ВС/КАС зазначив, що «само по собі 
керування транспортним засобом розуміється, як технічна дія водія з метою приведення тран-
спортного засобу в рух, зворушення з місця і, як наслідок, переміщення транспортного засобу 
в просторі. Експлуатація транспортного засобу передбачає використання цього транспортного 
засобу за призначенням, тобто з метою керування [3].

Таким чином, керування транспортним засобом – це умисне виконання особою функцій 
водія шляхом вчинення технічних дій для приведення транспортного засобу в рух та зворушення 
з місця, а під час руху – для зміни напрямку руху та/чи швидкості транспортного засобу [4].

Тобто можемо зробити висновок, що знаходження особи за кермом транспортного засобу, 
який не є в стані руху (знаходиться в нерухомому стані) і перебуває на майданчику для парку-
вання транспортних засобів з порушенням правил паркування, не є доказом вчинення адміні-
стративного правопорушення, передбаченого 1521 КУпАП, оскільки саме перебування особи на 
місці за кермом не доводить факт керування транспортним засобом, незалежно від того працює 
двигун чи ні. 

Однак слід наголосити ще на одному моменті. У вищенаведених прикладах судової прак-
тики постійно наголошується на виконанні функцій водія під час руху транспортного засобу. 

Законодавство визначає, що водій – особа, яка керує транспортним засобом і має посвід-
чення водія (посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування тран-
спортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом) відповідної 
категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи без-
посередньо в транспортному засобі [5].

Виходить, що якщо особа не має посвідчення водія, керує транспортним засобом і пору-
шує правила паркування, то вона не буде суб’єктом даного правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо під «керуванням транспортним засобом» розу-
міти технічні дії особи, яка перебуває за кермом з метою приведення транспортного засобу в рух, 
зворушення з місця і, як наслідок, переміщення транспортного засобу в просторі.

2. Посадові особи суб’єктів господарювання, які утримують майданчики для паркування 
транспортних засобів (ч. 3, 4, 7 ст. 1512 КУпАП).

Відповідно до Правил паркування транспортних засобів, їх дія поширюється на осіб, які 
розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування, а також на суб’єктів господа-
рювання, які утримують такі майданчики. Під останніми розуміються балансоутримувачі май-
данчиків для паркування транспортних засобів, що визначаються відповідно до Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів» [6].



78

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 2, 2021

В законодавстві існують різні визначення «суб’єктів господарювання».
Зокрема, відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України, суб’єктами господарю-

вання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, 
реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають ві-
докремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім 
випадків, передбачених законодавством. До них відносяться:

1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу 
України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а 
також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установ-
леному законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську 
діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці [7].

В Законі України «Про захист економічної конкуренції», наприклад, суб’єкт господарю-
вання це юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи 
фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу гос-
подарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною 
особою; група суб’єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над 
іншими. Суб’єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місце-
вого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в 
частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяль-
ності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів 
народного споживання для кінцевого споживання [8].

На відміну від визначення «суб’єкта господарювання» в законодавстві відсутнє понят-
тя «посадова особа суб’єкта господарювання». Єдине чим можна оперувати в даному випадку, 
це визначення, яке міститься в Методиці визначення відносин контролю (затверджена розпоря-
дженням Антимонопольного Комітету України 24.12.2002 № 397-р.), відповідно до якої посадові 
особи суб’єкта господарювання це:

 – керівник;
 – заступник керівника підприємства;
 – головний бухгалтер;
 – голова та члени виконавчого органу господарського товариства;
 – голова  ревізійної комісії;
 – у товариствах, де створена рада товариства (спостережна рада), голова та члени ради 

товариства (спостережної ради) [9].
3. Водій (ч. 6 ст. 1512 КУпАП).
Відповідно до п. v) ч. 1 ст. 1 Конвенції про дорожній рух «термін «водій» («погонич») 

означає будь-яку особу, яка керує транспортним засобом, автомобілем і т.д. (включаючи велоси-
педи) або веде по дорогах худобу, стада, упряжних, в’ючних або верхових тварин» [10].

Однак, як ми вже раніше згадували, відповідно до українського законодавства водій це 
особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія (посвідчення тракториста-маши-
ніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право 
керування транспортним засобом) відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керу-
ванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі [5].

4. Інспектор з паркування (ч. 2 ст. 1272 КУпАП)
Правовий статус, права і обов’язки зазначених осіб визначаються органами місцевого са-

моврядування. Так, згідно ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до 
власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад на-
лежить уповноваження інспекторів з паркування здійснювати у випадках, визначених законом, 
розгляд справ про адміністративні правопорушення та проводити тимчасове затримання тран-
спортних засобів [11].

Окремо слід наголосити, що особливістю досліджуваних нами правопорушень є те, що 
суб’єктом може бути особа, яка не причетна до керування транспортним засобом в момент пору-
шення правил паркування. Це стосується випадків, коли правопорушення зафіксоване в режимі 
фотозйомки або відеозапису.

Так, відповідно до ст. 14-2 КУпАП, адміністративну відповідальність за порушення правил 
паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису) (за допомогою 
технічних засобів з функціями запису, зберігання, відтворення і передачі фото-, відеоінформації), 
може нести:
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1. Відповідальна особа – фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстро-
вано транспортний засіб.

Законодавством визначено, що власник транспортного засобу, а також особа, яка вико-
ристовує такий транспортний засіб на законних підставах, можуть передавати керування тран-
спортним засобом іншій особі, що має при собі посвідчення водія на право керування транспорт-
ним засобом відповідної категорії. Власник транспортного засобу може передавати такий засіб у 
користування іншій особі, що має посвідчення водія на право керування транспортним засобом 
відповідної категорії, передавши їй реєстраційний документ на цей транспортний засіб [5].

Тобто особа має право користуватись транспортним засобом при наявності в неї реєстра-
ційного документа, незалежно від того чи є вона власником даного транспортного засобу. Тран-
спортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в сервісних центрах МВС 
України або через центри надання адміністративних послуг [12].

Слід зазначити, до Єдиного державного реєстру транспортних засобів уносяться такі відо-
мості про власника (співвласника) транспортного засобу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявно-
сті), дата народження; повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному 
державному реєстрі підприємств та організацій України (для юридичних осіб); адреса реєстрації 
місця проживання фізичної особи або адреса місцезнаходження юридичної особи; назва, серія 
(за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та найменування органу, який 
його видав; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) [13].

2. Належний користувач транспортного засобу.
Відповідно до ч. 1 ст. 14-2. КУпАП адміністративну відповідальність за порушення правил 

паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису) (за допомогою 
технічних засобів з функціями запису, зберігання, відтворення і передачі фото-, відеоінформації), в 
разі якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного 
користувача відповідного транспортного засобу, - несе належний користувач транспортного засобу.

В Єдиному державному реєстрі транспортних засобів формуються та реєструються за-
яви власників транспортних засобів у сфері державної реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку 
транспортних засобів, у тому числі заяви про внесення відомостей про належного користувача 
транспортного засобу з обов’язковим присвоєнням програмними засобами ведення ЄДРТЗ кож-
ній окремій заяві реєстраційного номера та фіксуванням дати і часу реєстрації.

Унесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до ЄДРТЗ здійс-
нюється відповідно до Порядку внесення відомостей про належного користувача транспортного 
засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1197 [14].

Відповідно до вищезазначеного Порядку, належний користувач - фізична особа, яка на 
законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить, а також керівник 
юридичної особи – лізингодержувача (особа, яка виконує повноваження керівника такої юри-
дичної особи – лізингодержувача) або працівник, визначений керівником юридичної особи, яка 
є власником транспортного засобу або отримала в установлений законодавством спосіб право 
користуватися ним, які в разі внесення щодо них відомостей до Реєстру, відповідно до статті 14-2 

Кодексу України про адміністративні правопорушення несуть відповідальність за адміністратив-
ні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному 
режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксо-
вані в режимі фотозйомки (відеозапису) [14]. 

3. Особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України.
Відповідно до ч. 2 ст. 14-2. КУпАП, у разі якщо транспортний засіб зареєстровано за межа-

ми території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає держав-
ній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування 
транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), притягається особа, яка 
ввезла такий транспортний засіб на територію України.

Слід наголосити, що це стосується транспортних засобів, які відповідно до законодавства 
не підлягають державній реєстрації в Україні, тобто вони перебувають на іноземній реєстрації.

Вбачається, що такі транспортні засоби можуть ввозитись громадянами в Україну 
у двох режимах:

 – режим транзиту;
 – режим тимчасового ввезення.
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Що стосується транзиту, то відповідно до ст. 90 Митного кодексу України, це митний ре-
жим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщу-
ються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності 
одного митного органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та 
без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності [15]. Строк 
перебування транспортного засобі, який перебуває на території України обмежено терміном 
10 діб, а у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці – 5 діб.

Відповідно до ст. 103 Митного кодексу України, тимчасове ввезення – це митний режим, 
відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться 
для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням 
від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку 
без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання [15].

Законодавством встановлено, що тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на 
митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк 
до одного року. Цей строк може бути продовжено митними органами з урахуванням дії обставин 
непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови 
документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів. Обов’язковою умовою 
допуску зазначених транспортних засобів до тимчасового ввезення на митну територію України 
є реєстрація цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, що підтвер-
джується відповідним документом.

Висновки. Підсумовуючи викладене можемо констатувати, що практичне встановлення 
суб’єкта адміністративних порушень правил паркування транспортних засобів супроводжуєть-
ся багатьма проблемами, які обумовлюють помилки при кваліфікації, неправильне застосування 
адміністративно-деліктних норм, виникнення юридичних конфліктів. Це, зокрема, і недостатній 
професійний рівень суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності, і брак методичного за-
безпечення, і недосконале технічне оснащення (особливо, це стосується обміну даними з елек-
тронних реєстрів) тощо. Але, безумовно, головна проблема криється в площині законодавства. 
Вади законодавчого регулювання суттєво ускладнюють кваліфікацію правопорушень, знижують 
загальну ефективність інституту адміністративної відповідальності. Від їх якнайшвидшого усу-
нення залежить не тільки захищеність відповідних суспільних відносин, а й фактичний стан бла-
гоустрою населених пунктів.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ, ПРЕДМЕТУ 
І МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

SOME ASPECTS OF DETERMINING THE OBJECT, SUBJECT AND METHODS  
OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES  

OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

Актуальність статті полягає в тому визначення об’єкту, предмету і методів 
адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних громад, за-
кладення необхідного наукового підґрунтя дасть змогу для вдосконалення проце-
су нормотворчості та правозастосування у сфері управління органами місцевого 
самоврядування. Метою статті є визначення об’єкту, предмету і системи методів 
адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних громад. Ви-
значено об’єкт, предмет і систему методів адміністративно-правового регулювання 
діяльності територіальних громад. З’ясовано, що об’єктами адміністративно-пра-
вового регулювання діяльності територіальних громад в Україні є наступні скла-
дові: адміністративні послуги, що надаються у територіальних громадах; відно-
сини публічного адміністрування, тобто ті напрямки, за якими здійснюють свою 
діяльність відповідні суб’єкти публічного адміністрування територіальних громад; 
виконавчо-розпорядча діяльність суб’єктів публічного адміністрування територі-
альних громад. Встановлено, що предметом адміністративно-правового регулю-
вання діяльності територіальних громад в Україні є наступні складові: внутрішні 
суспільні відносини, що виникають та існують у сфері управління адміністратив-
но-правовою діяльністю, пов’язаною із публічним адмініструванням всередині 
представницьких та виконавчо-розпорядчих органів територіальних громад; зов-
нішні суспільні відносини, що пов’язані з участю в різних формах жителів громади 
у процесі прийняття владних рішень, пов’язаних із вирішенням питань місцевого 
значення, суб’єктами публічного адміністрування територіальних громад. Пропо-
нується до системи методів адміністративно-правового регулювання діяльності 
територіальних громад відносити як сукупність основних загально-правових ме-
тодів – імперативного та диспозитивного, так і додаткових: заохочення, переконан-
ня, примусу та рекомендацій. Крім того, залежно від особливостей взаємовідно-
син суб’єктів правовідносин можна використовувати такі методи, як: координації,  
субординації та реординації. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, територіальні гро-
мади, об’єкт адміністративно-правового регулювання, предмет адміністратив-
но-правового регулювання, методи адміністративно-правового регулювання.

The relevance of the article lies in the definition of the object, subject and methods 
of administrative and legal regulation of the activities of territorial communities, the 
establishment of the necessary scientific basis will allow for the improvement of the 
process of rule-making and law enforcement in the field of management of local self-
government bodies. The purpose of the article is to define the object, subject and 
system of methods of administrative and legal regulation of the activities of territorial 
communities. The object, subject and system of methods of administrative and legal 
regulation of the activities of territorial communities are defined. It was found that the 
objects of administrative and legal regulation of the activities of territorial communities 
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in Ukraine are the following components: administrative services provided in territorial 
communities; relations of public administration, i.e. those directions in which the 
relevant subjects of public administration of territorial communities carry out their 
activities; executive and administrative activities of subjects of public administration 
of territorial communities. It has been established that the following components are 
the subject of administrative-legal regulation of the activities of territorial communities 
in Ukraine: internal social relations that arise and exist in the sphere of management 
of administrative-legal activities related to public administration within representative 
and executive administrative bodies of territorial communities; external social relations 
related to the participation of community residents in various forms in the process of 
making power decisions related to solving issues of local importance by subjects of 
public administration of territorial communities. It is proposed to refer to the system of 
methods of administrative and legal regulation of the activities of territorial communities 
as a set of basic general legal methods - imperative and dispositive, as well as additional: 
encouragement, persuasion, coercion and recommendations. In addition, depending on 
the specifics of the relationship between the subjects of legal relations, such methods as: 
coordination, subordination and reorientation can be used.

Key words: administrative-legal regulation, territorial communities, object  
of administrative-legal regulation, subject of administrative-legal regulation, methods  
of administrative-legal regulation.

Постановка проблеми. З’ясування сутності та механізму адміністративно-правового ре-
гулювання будь-якого виду діяльності потребує встановлення основних складових його розумін-
ня, до яких, зокрема відносяться об’єкт, предмет і методи. Повною мірою сказане стосується і 
сфери публічного адміністрування діяльності територіальних громад.

Так, об’єкт адміністративно-правового регулювання вказує на сфери, в яких здійснюється 
публічне адміністрування певного виду діяльності. За допомогою правильного визначення пред-
мета адміністративно-правового регулювання у відповідній сфері можна визначити коло суспіль-
них відносин, які піддаються публічному адмініструванню. А за допомогою методів можна об-
рати правильні прийоми, способи та засоби впливу адміністративно-правових норм на суспільні 
відносини у відповідній сфері.

Тому визначення об’єкту, предмету і методів адміністративно-правового регулювання ді-
яльності територіальних громад, закладення необхідного наукового підґрунтя дасть змогу для 
вдосконалення процесу нормотворчості та правозастосування у сфері управління органами міс-
цевого самоврядування. 

Стан дослідження. Дослідженню проблем визначення адміністративно-правового ре-
гулювання в окремих галузях суспільних відносин приділяли свою увагу такі, зокрема, вчені, 
як: Т.Л. Антонова, К.В. Барсуков, Ю.А. Будник, А.П. Гетьман, І.А. Городецька, В.А. Головко, 
Ю.С. Кіцул, В.А. Лазаренко, Д.В. Мамчур, А.В. Матвійчук, О.Й. Разводовський, В.В. Шеховцов, 
В.Д. Черній та інші.

Проте у доктрині адміністративного права відсутні визначення таких важливих складових 
адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних громад, як об’єкт, предмет 
і методи.

Зважаючи на те, що територіальні громади, є первинними суб’єктами місцевого само-
врядування в Україні, а також основними носіями його функцій і повноважень, то правильне 
визначення вищеназваних понять буде слугувати гарною основою для подальшого практичного 
втілення процесу децентралізації влади, що відбувається на сьогодні в Україні. 

Метою статті є визначення об’єкту, предмету і системи методів адміністративно-правово-
го регулювання діяльності територіальних громад.

Виклад основного матеріалу дослідження. У теорії держави і права під об’єктом право-
вого регулювання розуміються матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких здійснюється 
таке регулювання. При чому поняття «об’єкт правового регулювання» фактично є тотожним по-
няттю «об’єкт права» [1, с. 212–213]. А «об’єкт права», у свою чергу є тотожнім «об’єкту право-
відносин». Таке співвідношення стосується і сфери правовідносин, що регулює адміністративне 
право. Тобто щоб правильно визначити об’єкт адміністративно-правового регулювання розгляда-
ного нами виду діяльності доцільно звернутись до об’єктів адміністративно-правових відносин. 
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Так, об’єктами адміністративно-правових відносин можуть бути різноманітні матеріальні 
та нематеріальні блага, які становлять публічну цінність, а також діяння суб’єктів адміністратив-
ного права, пов’язані з цими благами, а саме: 1) нематеріальні особисті блага людини – життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність, безпеку, свободу пересування та ін.; 2) матеріаль-
ні – предмети матеріального світу, створені природою чи людиною; 3) дії суб’єктів адміністра-
тивно-правових відносин, коли суб’єкт чи об’єкт публічного управління має право вимагати від 
зобов’язаної сторони виконання певних дій [2, с. 22].

Наприклад, Є. Єряшов розглядаючи адміністративно-правове регулювання цивільної 
авіації України визначив його об’єкт як «матеріальні й нематеріальні блага: повітряний простір, 
авіаційна техніка та конструкторсько-технологічна документація до неї, різноманітне авіаційне 
обладнання щодо управління повітряним рухом тощо, з приводу яких ви никають правовідно-
сини, тобто стійкі правові зв’язки між суб’єктами щодо використання повітряного простору за 
допомогою повітряних суден із метою здійснення повітряних перевезень, виконання авіаційних 
робіт, обслуговуванням повітряного руху, сертифікацією суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльно-
сті тощо» [3, с. 46].

Що стосується розгляданого нами об’єкта адміністративно-правового регулювання діяль-
ності територіальних громад в Україні, то першою його складовою мають бути адміністративні 
послуги, що надаються у територіальних громадах, оскільки розгляданий вид адміністратив-
но-правового регулювання здійснюється, зокрема, з приводу надання комплексу таких послуг 
жителям територіальних громад.

Також об’єктом мають бути відносини публічного адміністрування, тобто ті напрямки, за 
якими здійснюють свою діяльність відповідні суб’єкти публічного адміністрування територіаль-
них громад. Такі напрямки визначаються функціями, основними серед яких є: залучення насе-
лення до участі у вирішенні питань місцевого значення; володіння, використання  та управління 
комунальною власністю; забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідної території; надання соціальних послуг населенню; забезпечення законності, 
громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян; соціаль-
ний захист населення, сприяння працевлаштуванню громадян; захист прав місцевого самовря-
дування [4]. 

Відповідно, можна виділити наступні об’єкти адміністративно-правового регулювання 
діяльності територіальних громад: питання місцевого значення, що визначені у ст. 143 Консти-
туції України; заходи соціально-економічного та культурного значення; соціальні послуги; пра-
ва, свободи та законні інтереси жителів громади; заходи із забезпечення громадської безпеки та 
громадського порядку у територіальній громаді; заходи із соціального захисту жителів громади.

І, нарешті третьою складовою об’єкту адміністративно-правового регулювання діяльності 
територіальних громад є власне виконавчо-розпорядча діяльність суб’єктів публічного адміні-
стрування таких громад.

Під предметом правового регулювання у теорії держави та права розуміються «конкретні 
суспільні відносини, що потребують урегулювання саме нормами права, а не іншими соціаль-
ними нормами. Йому властиві такі ознаки: це мають бути соціальні відносини, іншими словами 
відносини між людьми, оскільки право не регулює наприклад процесів, які можуть протікати 
в природі; це відносини, які мають носити свідомий характер. Тобто суб’єкти, вступаючи в такі 
відносини, повинні розуміти свої діти та керувати ними, а не діяти у стані гіпнозу, фізичного чи 
психічного примусу; це найбільш важливі суспільні відносини для конкретної людини, групи 
людей чи суспільства в цілому; це відносини, які можуть бути врегульовані саме нормами права, 
а не іншими соціальними регуляторами, що зайвий раз підкреслює їх важливість і значущість» 
[5, с. 256–257]. Вищенаведені тези повною мірою стосуються і предмету адміністративно-право-
вого регулювання діяльності територіальних громад, оскільки здійснюючи виконавчо-розпоряд-
чу діяльність або надаючи адміністративні послуги чи вирішуючи питання місцевого значення, 
суб’єкти публічного адміністрування створюють та регулюють суспільні відносини, що є важ-
ливими як для жителів певної громади, так і для підтримки функціонування її управлінських 
та представницьких органів.

Визначаючи конкретний перелік суспільних відносин, що складають розгляданий нами 
предмет правового регулювання, доцільно звернутись до думок вчених.

Так, В.Д. Черній вважає, що «предметом адміністративно-правового регулювання функ-
ціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні є наступні групи суспільних 
відносин: внутрішні суспільні відносини, що виникають у процесі функціонування цих органів; 
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зовнішні суспільні відносини, що виникають у процесі функціонування цих органів переважно 
у наступних сферах: а) здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності, спрямованої на створення і 
підтримку повноцінного життєвого середовища для членів територіальних громад; б) здійснення 
сервісно-обслуговуючої діяльності, спрямованої на надання високоякісних та доступних публіч-
них послуг та задоволення інших публічних інтересів осіб, що проживають або функціонують 
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; в) здійснення організаційної 
діяльності, спрямованої на узгодження інтересів державного та місцевого рівнів, взаємодію з ор-
ганами виконавчої влади» [6, с. 142].

Схожу думку мають і В.М. Бевзенко та Р.С. Мельник, на думку яких «органи місцево-
го самоврядування беруть участь у адміністративно-правових відносинах подвійного характе-
ру: внутрішніх адміністративно-правових відносинах, пов’язаних із організацією існування й 
функціонування цих органів; зовнішніх адміністративно-правових відносинах, котрі виникають 
у зв’язку із: 1) здійсненням цими органами повноважень у різноманітних сферах суспільного 
життя територіальної громади для 2) самостійного вирішення справ місцевого значення в ме-
жах Конституції і законів України та 3) представництва спільних інтересів територіальних гро-
мад» [7, с. 155]. У цілому погоджуючись із вищенаведеними думками вчених, відзначимо, що їх 
класифікації потребують деякого уточнення.

Так, внутрішні суспільні відносини виникають та існують у сфері управління адміністра-
тивно-правовою діяльністю, пов’язаною із публічним адмініструванням всередині представ-
ницьких та виконавчо-розпорядчих органів територіальних громад. Це можуть бути, наприклад, 
відносини пов’язані із проходженням служби в таких органах. Такі відносини є дуже схожими із 
відносинами всередині органів виконавчої влади, проте у них є одна важлива відмінність. Якщо 
в органах виконавчої влади існують імперативно-владні відносини, засновані на засадах підпо-
рядкування нижчого суб’єкта публічної адміністрації вищому органу, тобто побудована так звана 
«вертикаль влади», то в органах місцевого самоврядування такого вертикального підпорядку-
вання не існує. Тобто імперативно-владні відносини виникають та реалізуються лише всередині 
певного органу місцевого самоврядування.

Щодо зовнішніх суспільних відносин, то їх особливістю, на відміну від відносин, у яких 
беруть участь органи виконавчої влади, є те, що жителі територіальної громади можуть брати 
активну участь у створенні та регулюванні таких відносин. 

Така участь членів громади може бути реалізованою у різних формах.
Наприклад, О. Чебаненко та Д. Ковриженко виділяють наступні форми участі громадян у 

процесі прийняття владних рішень: інформування та вплив (органи влади інформують громадян 
в односторонньому порядку); консультування (органи влади консультуються з громадянами, як 
правило, оцінюючи позицію громадян); дорадче залучення (заохочення участі громадян у про-
цесі прийняття політичних рішень, унаслідок чого громадяни мають можливість дати остаточну 
оцінку перед ухваленням або відхиленням певного рішення); стимульована участь (органи вла-
ди залишають за громадянами право прийняти остаточне рішення); добровільна участь грома-
дян (громадяни активно залучені до процесу прийняття владних рішень, при цьому їх позиція 
є обов’язковою для врахування, відповідальність за зроблені кроки лежить на обох суб’єктах 
управлінської діяльності - органах влади і громадськості) [8, с. 32]. Тобто предметом адміністра-
тивно-правового регулювання діяльності територіальних громад можуть бути також суспільні 
відносини, пов’язані з участю в різних формах жителів громади у процесі прийняття владних 
рішень, пов’язаних із вирішенням питань місцевого значення, суб’єктами публічного адміністру-
вання територіальних громад.

Характеристика методів є наступною складовою розуміння сутності адміністративно-пра-
вового регулювання діяльності територіальних громад.

Що стосується класифікації методів, то найбільш розповсюдженою є класифікація «за 
ознакою характеру впливу права на суспільні відносини, які ним регулюються» [5, с. 257]. Так, 
згідно з цією класифікацією К.Г. Волинка виділяє два основних методи правового регулювання. 
Перший метод – метод децентралізованого регулювання – автономний, а другий метод централі-
зованого, або імперативного, наказового регулювання. Перший метод побудований на координа-
ції цілей та інтересів сторін у суспільних відносинах та застосовується для регламентації рівних 
за становищем (рівноправних) суб’єктів, які задовольняють свої приватні інтереси. Децентралі-
зований метод правового регулювання, як правило, застосовується у приватно-правових галузях 
(цивільне, сімейне, трудове право)» [9, с. 105]. Іншими словами, мова йде про диспозитивний 
метод правового регулювання.
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Диспозитивний метод розуміється також як «засіб регулювання відносин між рівноправ-
ними учасниками правовідносин. Він надає можливість сторонам самостійно вирішувати пи-
тання про форму своїх взаємовідносин, урегульованих нормами права. Цей метод застосовуєть-
ся у сфері дії галузей приватного права (наприклад, цивільного, сімейного права)» [5, с. 257]. 
На нашу думку, при адміністративно-правовому регулюванні діяльності територіальних громад 
цей метод можливо застосовувати для впливу на суспільні відносини пов’язані з участю жителів 
громади у процесі прийняття владних рішень, пов’язаних із вирішенням питань місцевого зна-
чення, суб’єктами публічного адміністрування територіальних громад.

Наприклад, диспозитивний метод доцільно використовувати для впливу на відносини 
у сфері залучення жителів громади до процесу прийняття владних рішень в межах так званого 
«бюджету участі». «Система учасницького бюджетування – це засіб прямого громадського впли-
ву, направлена на залучення громадян безпосередньо до процесу прийняття рішень, зокрема, 
з розподілу бюджетних коштів на реалізацію пріоритетних та важливих для населення проектів 
і програм, що носять вигляд проектних пропозицій. Основна мета формування системи учас-
ницького бюджетування – покращення обізнаності громадськості у процесах, що відбуваються 
на рівні місцевих бюджетів в Україні, забезпечення прозорості розподілу ресурсів і прийняття 
рішень, сприяння демократизації суспільства через залучення громадськості до бюджетного про-
цесу» [10, с. 4]. Цю систему в Україні було запроваджено у 2015 році і на сьогодні вона активно 
застосовується як одна із ефективних форм впливу громадян на прийняття управлінських рішень 
суб’єктами публічного адміністрування щодо спрямування коштів на задоволення реальних по-
треб жителів територіальних громад.

Щодо другого, імперативного методу, то на думку К.Г. Волинки «він базується на відноси-
нах субординації між учасниками суспільних відносин – вони не є рівними за статусом. За його 
допомогою регулюються відносини, в яких пріоритет надається загальносоціальному інтересу. 
В державно-організованому суспільстві загальносоціальні інтереси виражає держава, яка здійс-
нює централізоване управління суспільними процесами та наділена владними повноваженнями. 
Тому централізований, імперативний метод використовується в публічно-правових галузях (кон-
ституційне, адміністративне, кримінальне право)» [9, с. 105]. Цей метод увібрав у себе методи 
заборони, владних приписів (субординації) та зобов’язання [5, с. 257]. При адміністративно-пра-
вовому регулюванні діяльності територіальних громад такий метод застосовується, наприклад, 
для впливу на імперативно-владні відносини, що виникають та реалізуються всередині певного 
органу місцевого самоврядування.

Поєднання двох вищеназваних методів для адміністративно-правового регулювання ді-
яльності територіальних громад не суперечить тим тенденціям, що на сьогодні присутні в адмі-
ністративному праві. Оскільки цій галузі права рівною мірою притаманні як імперативний, так і 
диспозитивний методи правового регулювання [11, c. 74–77].

Деякі вчені, як методи правового регулювання властиві окремим галузям права, виділяють 
також методи заохочення, рекомендацій, переконання, примусу тощо [12, с. 216; 13]. Так, метод 
примусу можна віднести до імперативного методу, оскільки до його змісту входить заборона пев-
них дій. Метод переконання можна охарактеризувати з точки зору існування потреби роз’яснення 
уповноваженими суб’єктами положень нормативно-правових актів, що приймають органи місцево-
го самоврядування, доцільності їх прийняття та необхідності дотримання саме таких правил пове-
дінки всіма учасниками суспільних відносин у сфері діяльності органів публічного адмініструван-
ня територіальних громад. Метод заохочення як засіб впливу полягає в тому, щоб через свідомість 
направляти волю людей на вчинення корисних справ, реалізацію потрібної поведінки у певних 
правовідносинах. Метод рекомендації полягає в тому, що органи публічного адміністрування про-
понують той чи інший варіант рішення, а мешканці територіальної громади самі визначають його 
прийнятність[14, с. 121]. Звичайно, що і ці методи можливо використовувати у деяких випадках 
адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних громад, проте лише у якості 
допоміжних, а не основних методів. Важливо, що обрання методу залежить від конкретного виду 
правовідносин, для врегулювання яких планується обрати той чи інший метод.

Крім того, залежно від оцінки ієрархії та підпорядкування суб’єктів адміністративного 
права одного іншому (іншим) у якості методів адміністративно-правового регулювання функціо-
нування системи органів місцевого самоврядування в Україні В.Д. Черній пропонує виокремлю-
вати методи субординації, координації та реординації [6, с. 145].

Підтримуючи позицію вищезгаданого вченого відзначимо, що важливість використання 
для упорядкування суспільних відносин у сфері публічного адміністрування територіальних гро-
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мад саме методу реординації полягає в тому, що завдяки цьому методу, як зазначає К.М. Кравцо-
ва: «а) з одного боку, громадянам як підвладним об’єктам надаються права вимагати від суб’єктів 
виконавчої влади належної поведінки щодо реалізації прав і свобод громадян, б) з іншого боку, 
на зазначених суб’єктів законом покладаються чіткі обов’язки щодо неухильного виконання ви-
щезгаданих вимог з боку громадян. Громадянин стає в певному сенсі рівноцінною стороною у 
стосунках з державою» [14, с. 122]. Вищенаведені тези повною мірою можна віднести і щодо 
особливостей врегулювання взаємовідносин між жителями територіальних громад та суб’єктами 
публічного адміністрування таких громад. 

Висновок. Об’єктами адміністративно-правового регулювання діяльності територіаль-
них громад в Україні є наступні складові: 

- адміністративні послуги, що надаються у територіальних громадах, оскільки розгля-
даний вид адміністративно-правового регулювання здійснюється, зокрема, з приводу надання 
комплексу таких послуг жителям територіальних громад;

-  відносини публічного адміністрування, тобто ті напрямки, за якими здійснюють свою 
діяльність відповідні суб’єкти публічного адміністрування територіальних громад: питання міс-
цевого значення, що визначені у ст. 143 Конституції України; заходи соціально-економічного та 
культурного значення; соціальні послуги; права, свободи та законні інтереси жителів громади; 
заходи із забезпечення громадської безпеки та громадського порядку у територіальній громаді; 
заходи із соціального захисту жителів громади;

- виконавчо-розпорядча діяльність суб’єктів публічного адміністрування територіальних 
громад.

Предметом адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних громад 
в Україні є наступні складові:

- внутрішні суспільні відносини, що виникають та існують у сфері управління адміні-
стративно-правовою діяльністю, пов’язаною із публічним адмініструванням всередині представ-
ницьких та виконавчо-розпорядчих органів територіальних громад. Це можуть бути, наприклад, 
відносини пов’язані із проходженням служби в таких органах. Такі відносини є дуже схожими із 
відносинами всередині органів виконавчої влади, проте у них є одна важлива відмінність. Якщо 
в органах виконавчої влади існують імперативно-владні відносини, засновані на засадах підпо-
рядкування нижчого суб’єкта публічної адміністрації вищому органу, тобто побудована так звана 
«вертикаль влади», то в органах місцевого самоврядування такого вертикального підпорядку-
вання не існує. Тобто імперативно-владні відносини виникають та реалізуються лише всередині 
певного органу місцевого самоврядування; 

- зовнішні суспільні відносини, що пов’язані з участю в різних формах жителів грома-
ди у процесі прийняття владних рішень, пов’язаних із вирішенням питань місцевого значення, 
суб’єктами публічного адміністрування територіальних громад. Їх особливістю, на відміну від 
відносин, у яких беруть участь органи виконавчої влади, є те, що жителі територіальної громади 
можуть брати активну участь у створенні та регулюванні таких відносин.

До системи методів адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних 
громад можна віднести як сукупність основних загально-правових методів – імперативного та 
диспозитивного, так і додаткових: заохочення, переконання, примусу та рекомендацій. Крім того, 
залежно від особливостей взаємовідносин суб’єктів правовідносин можна використовувати такі 
методи, як: координації, субординації та реординації. Використання того чи іншого методу зале-
жить від виду правовідносин, для впливу на які застосовуються такі методи.
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ІВАНЮК Б.А.

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНЦИПІВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ  
ДО ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

TO CHARACTERIZE THE PRINCIPLES OF APPLYING INCENTIVES  
TO EMPLOYEES OF THE NATIONAL POLICE

Актуальність статті полягає в тому, що ефективність та якість здійснення служ-
бово-трудової діяльності працівниками Національної поліції України залежить від 
багатьох чинників, серед яких надважливе та особливе місце належить інституту 
заохочень. Разом із тим, застосування заохочень до працівників поліції є складним 
за своєю сутністю та змістом процесом, в основі якого лежать відправні начала, 
вихідні ідеї, які прийнято називати принципами. Сутність та призначення останніх 
полягає не просто у тому, щоб створити ідейне підґрунтя для застосування від-
повідного трудо-правового інституту, а й окреслити перспективні напрями його 
подальшого розвитку. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, 
здійснено аналіз сутності та змісту таких понять, як: «принципи» та «принципи 
права», на основі чого було запропоновано авторське визначення «принципів за-
стосування заохочень до працівників Національної поліції». Акцентовано увагу на 
тому, що вказані принципи є різноманітними за своєю сутністю та змістом, а відтак 
їх запропоновано поділити на дві групи: загальноправові та спеціальні. Визначено, 
що принципи застосування заохочень до працівників Національної поліції являють 
собою сукупність вихідних, основоположних, базових ідей, начал, засад, які ви-
значають вектор правового регулювання окремих суспільних відносин в сфері тру-
дової діяльності працівників органів та підрозділів Національної поліції України, 
а саме правовідносин, що виникають з питань застосування до вказаної категорії 
працівників заохочень. З’ясовано, що всі без виключення працівники Національної 
поліції України мають право на застосування щодо них в установленому законо-
давством порядку заходів заохочення. При цьому, жодного з них не може бути об-
межено у даному праві на основі його суб’єктивних ознак, тобто, дискриміновано. 
Відмінність зазначеного принципу полягає в тому, що він виражає не тільки базову 
ідею, але й гарантію реалізації працівником поліції своїх трудових прав, а також 
можливості на рівні з іншими працівниками Національної поліції України зазнава-
ти позитивного стимулюючого впливу з боку керівництва.  

Ключові слова: заохочення, поліцейські, принципи права, застосування заохо-
чень, Національна поліція.

The relevance of the article lies in the fact that the efficiency and quality of the 
performance of official work by employees of the National Police of Ukraine depends on 
many factors, among which the institute of incentives has an important and special place. 
At the same time, the application of incentives to police officers is a complex process 
in its essence and content, which is based on starting principles, original ideas, which 
are commonly called principles. The essence and purpose of the latter is not simply 
to create an ideological basis for the application of the relevant labor law institute, but 
also to outline promising directions for its further development. The article, based on 
the analysis of the scientific views of scientists, analyzed the essence and content of 
such concepts as: "principles" and "principles of law", on the basis of which the author's 
definition of "principles of applying incentives to employees of the National Police" 
was proposed. Attention is focused on the fact that these principles are diverse in their 
essence and content, and therefore it is proposed to divide them into two groups: general 



90

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 2, 2021

and special. It was determined that the principles of applying incentives to employees 
of the National Police represent a set of initial, fundamental, basic ideas, principles, 
principles that determine the vector of legal regulation of individual social relations in 
the field of labor activities of employees of the National Police of Ukraine, namely the 
legal relations that arise on the application of incentives to the specified category of 
employees. It was found that all employees of the National Police of Ukraine without 
exception have the right to apply incentive measures to them in accordance with the 
procedure established by law. At the same time, none of them can be limited in this right 
on the basis of its subjective features, that is, discriminated against. The difference of this 
principle lies in the fact that it expresses not only the basic idea, but also the guarantee 
of the police officer's realization of his labor rights, as well as the opportunity, on a par 
with other employees of the National Police of Ukraine, to experience a positive stim.

Key words: incentives, police officers, principles of law, application of incentives, 
National Police.

Постановка проблеми. Ефективність та якість здійснення службово-трудової діяльності 
працівниками Національної поліції України залежить від багатьох чинників, серед яких надваж-
ливе та особливе місце належить інституту заохочень. Разом із тим, застосування заохочень до 
працівників поліції є складним за своєю сутністю та змістом процесом, в основі якого лежать 
відправні начала, вихідні ідеї, які прийнято називати принципами. Сутність та призначення ос-
танніх полягає не просто у тому, щоб створити ідейне підґрунтя для застосування відповідного 
трудо-правового інституту, а й окреслити перспективні напрями його подальшого розвитку. 

Стан дослідження проблеми. Окремі проблемні питання, пов’язані із характеристикою 
заохочень працівників правоохоронних органів взагалі та Національної поліції, зокрема, у своїх 
наукових працях розглядали: М.І. Байтін, І.Є. Данильєв, А.І. Денисов, В.Л. Козлов, Г.А. Крігер, 
К.Є. Ліванцев, І.Л. Невзоров, Ю.М. Старілов, В.Ф. Тараненко, Т.А. Фулей та інші. Разом з цим, 
незважаючи на чималий теоретичний доробок, в юридичній літературі відсутні комплексні до-
слідження, присвячені принципам застосування заохочень до працівників Національної поліції 
України. 

Саме тому, мета статті полягає у тому, щоб надати характеристику принципам застосу-
вання заохочень до працівників Національної поліції України.

Виклад основного матеріалу. Варто відзначити, що поняття «принципи» використову-
ється у багатьох сферах наукового пізнання, що обумовлює наявність великої кількості підхо-
дів до його тлумачення. Етимологічно термін «принцип» походить від латинського «prīnceps», 
«principium» – перший. Зміст слова свого часу намагався розкрити відомий математик І. Ньютон. 
Відповідно до обстоюваною вченим позиції «принцип» – це: твердження, яке відповідало двом 
критеріям; було сформовано на основі експериментів і спостережень за будь-яким явищем (фе-
номеном); це твердження буде використано як «початок» (тобто відправна точка) для подальших 
висновків і умовиводів [1]. Поняття «принцип» неодноразово ставало об’єктом наукових розро-
бок представників юридичної науки. Найчастіше останні тлумачяться як основні засади, вихід-
ні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю 
і відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи внутрішнього і міжнародного 
права, політичної, державної чи громадської організації (гуманізм, законність, справедливість, 
рівність громадян перед законом тощо [2, с. 143–144]. 

Разом із цим, у численних дискусіях між науковцями сформувались відмінні, особливі 
підходи до визначення поняття принципів права. Наприклад, О.Ф. Скакун зазначає, що принципи 
права – основоположні загальноприйняті норми-ідеї (вихідні начала), що виражають сутність 
права, закономірності його розвитку і мають найвищий авторитет, тобто є незаперечними вимо-
гами, що висуваються до учасників суспільних відносин з метою встановлення соціального ком-
промісу і порядку [3]. Як вказує М.І. Байтін, під принципами права слід розуміти вихідні начала, 
ключові ідеї права, що відбивають його сутність та зміст, визначають основні правила наукового 
пізнання та закріплюють загальний порядок практичної діяльності [4, с. 7]. І.Л. Невзоров вказує, 
що принципи права – це такі відправні ідеї існування права, які виражають найважливіші законо-
мірності й основи цього типу держави і права, є однорядкові з сутністю права і становлять його 
основні риси, відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і загальною значимістю, 
відповідають об’єктивній необхідності побудови та вдосконалення певного суспільного ладу; це 
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такі правові явища, які безпосередньо пов’язують зміст права з його соціальними основами – 
тими закономірностями суспільного життя, на яких ґрунтується ця правова система [5, с. 41, 44].

Таким чином, принципи застосування заохочень до працівників Національної поліції яв-
ляють собою сукупність вихідних, основоположних, базових ідей, начал, засад, які визначають 
вектор правового регулювання окремих суспільних відносин в сфері трудової діяльності праців-
ників органів та підрозділів Національної поліції України, а саме правовідносин, що виникають 
з питань застосування до вказаної категорії працівників заохочень. 

Вказані принципи є різноманітними за своєю сутністю та змістом, що обумовлює необ-
хідність здійснення їх класифікації. Наприклад, залежно від свого характеру принципи права, за 
теорією М.С. Кельмана поділяються на соціально-економічні, політичні, ідеологічні, релігійні, 
естетичні і спеціально-юридичні [6, с. 287]. Залежно галузі права М.М. Марченко виділяє прин-
ципи права, властиві рабовласницькому, феодальному, капіталістичному та соціальному праву, а 
також принципи, що притаманні праву, перехідному від одного типу права до іншого [7, с. 46]. 
О.А. Лукашкова обґрунтовує в своїх працях необхідність розмежування загальних принципів 
організації суспільства і суто правових принципів. До останніх вона відносить принципи закон-
ності, справедливості, рівноправності, нерозривного зв’язку прав і обов’язків, співвідношення 
переконання і примусу, відповідальності за вину [8, с. 111–124]. В свою чергу Л.С. Явич роз-
поділяє всі принципи права на: 1) основні принципи (які диференціює на загальносоціальні і 
спеціальноюридичні); 2) міжгалузеві і галузеві; 3) принцип інститутів права; 4) принципи пра-
вотворчості і правосуддя; 5) принципи законності і правосвідомості; 6) принципи правового ре-
гулювання, тобто насамперед міжгалузеві, галузеві принципи права, а також принципи інститу-
тів права [9, с. 77–78]. 

Неоднозначним є підхід наукової спільноти до визначення принципів заохочення праців-
ників різних сфер трудової діяльності. Так, лише декілька науковців на сьогоднішній день прямо 
звертали увагу на зазначену проблематику. Наприклад I.М. Рябовол виділив такі принципи за-
охочення працівників: гласності, індивідуалізації, відповідності трудовим заслугам, обмеженості 
«фонду» заохочень, поєднання моральних і матеріальних аспектів заходів заохочення [10, с. 13]. 
К.В. Типікіна виокремила: принципи заслуг, справедливості, обґрунтованості, персоніфіковано-
сті (адресності), гласності, багатоманіття, економії (розумності), своєчасності, шансу, законності 
[11, с. 54–55]. Натомість, П.В. Хряпінський, вказує на такі принципи застосування заохочення: 
правомірність, соціальна корисність, доцільність, добровільність і своєчасність [12].

Отже, як показує дослідження, сучасна наука трудового права не надає ґрунтовної інфор-
мації не тільки про сутність, але й перелік принципів заохочень в цілому, а також принципів за-
охочень окремих категорій працівників, зокрема, поліцейських. Маючи на меті подолати цю про-
галину ми побудували власну доктринальну позицію про класифікацію принципів застосування 
заохочень до працівників поліції, які можна розподілити на дві великі групи: загальні принципи, 
до яких відносяться загальноправові вихідні засади, що є основою всіх без виключення галузей 
та правових явищ, а також особливі та спеціальні – принципи, котрі характерні виключно сфері 
застосування заохочень до працівників в цілому, а також працівників поліції зокрема. 

Так, перша група містить в собі два важливі принципи: законності, рівності та гуманізму. 
Починаючи із розгляду принципу законності відмітимо, що даний принцип має конституційну ос-
нову та визначається в положеннях Основного закону, як засада неухильного слідування праву всі-
ма суб’єктами правовідносин [13]. Згідно із своїм внутрішнім змістом законність, як принцип за-
стосування заохочень до працівників Національної поліції України, визначає два важливі фактори: 

1) по-перше, процедура застосування заохочень має відбуватись у чітко визначеному зако-
нодавством порядку із дотриманням усіх нормативно встановлених вимог, правил та обмежень;

2) по-друге, застосування заохочень до працівників поліції відбувається виключно 
у межах переліку таких заохочень, закріплених у нормативно-правовій базі, що регламентує тру-
дову діяльність працівників НПУ. 

Не менш важливим принципом є рівність, яка в той же час виступає будівною вихідною 
засадою трудової галузі права в цілому. Витоки принципу рівності, як і законності, містяться 
у Конституції України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. Згідно статті 21 Основного закон усі люди 
є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непо-
рушними [13]. За текстом статті 24 громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 
рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майно-
вого стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [13].
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Принцип рівності також має відбиток у положеннях ключового законодавчого акту в сфе-
рі праці – КЗпП. В статті 2-1 цього акту вказується, що у сфері праці забороняється будь-яка 
дискримінація, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непря-
ме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та ін-
ших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та 
іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання 
на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства 
у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру 
звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим праців-
никам у захисті їх прав, повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з коруп-
цією правопорушень, а також сприяння особі у здійсненні такого повідомлення, за мовними або 
іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання [14].

Спираючись на зміст зазначеного принципу, всі без виключення працівники Національної 
поліції України мають право на застосування щодо них в установленому законодавством порядку 
заходів заохочення. При цьому, жодного з них не може бути обмежено у даному праві на осно-
ві його суб’єктивних ознак, тобто, дискриміновано. Відмінність зазначеного принципу полягає 
в тому, що він виражає не тільки базову ідею, але й гарантію реалізації працівником поліції своїх 
трудових прав, а також можливості на рівні з іншими працівниками НПУ зазнавати позитивного 
стимулюючого впливу з боку керівництва.  

Безперечно, законність та рівність є одними з найвагоміших ідей застосування заохочень 
до працівників Національної поліції України, але наряду з ними можна виділити принципи осо-
бливого характеру, які відносяться до сфери саме заохочувального впливу у трудовому праві. 

Так, до особливих принципів застосування заохочень до працівників НПУ можна відне-
сти принцип справедливості. Як указує Н.І. Матузов справедливість в праві означає відповід-
ність між роллю особистості у суспільстві та її соціально-правовим положенням; це співроз-
мірність між діянням та відплатою, між заслуженою поведінкою і заохоченням, між злочином 
та покаранням і так далі. Даний принцип в найбільшій мірі виражає загальносоціальну сут-
ність права і пошук компромісу між учасниками правовідносин, між громадянином та держа-
вою [15, с. 119]. Відповідно до внутрішньої природи справедливості, як принцип застосуван-
ня заохочень, дана категорія виражена у наявності ідеї-вимоги про необхідність застосування 
заохочень виключно в тих випадках, коли відповідний працівник НПУ виконав покладені на 
нього трудові обов’язки якісно та ефективно, тобто, реалізував в своїй роботі умови застосу-
вання до нього заохочення. 

Тісно пов’язаним із принципом справедливості заохочення є вихідна засада об’єктивнос-
ті та обґрунтованості. Зміст зазначеного принципу розкривали у своїх працях Е.В. Тішкіна та 
А.Н. Головистікова. Відповідно до їх погляду цей принцип передбачає, що всі рішення про засто-
сування заходів заохочення повинні ґрунтуватися на конкретних, достовірних фактах [16]. Тобто, 
принцип об’єктивності та обґрунтованості несе в собі ідею того, що застосування будь-якого 
заохочення до працівника поліції має основуватись тільки на реально існуючих досягненнях пра-
цівника, підтверджених об’єктивним фактами дійсності. 

Ще одним особливим принципом застосування заохочень до працівників поліції необ-
хідно виділити доступність та індивідуальність заохочення. Зміст останнього є комплексним та 
виражається у наступному: 

1) по-перше, як влучно вказує М.Л. Смолярова, доступність як принцип заохочення базу-
ється на доступності інформації стосовно умов і заходів заохочення, що визначені в локальних 
нормативно-правових актах для працівників підприємств, установ та організацій [17];

2) по-друге, заохочення має підкреслювати індивідуальні досягнення конкретного праців-
ника поліції, а не окремої трудової групи для забезпечення найбільшої ефективності позитивного 
мотиваційного впливу. 

Останню групу принципів становлять принципи спеціальні, тобто, ті вихідні засади, які 
відносяться виключно сфери заохочень саме до працівників НПУ. До цієї групи, зокрема варто 
віднести: 

 – принцип компетенції керівника – застосування відповідного виду заохочення до праців-
ника поліції повинно відбуватись виключно керівником, який має на це повноваження;

 – принцип найбільшої користі для працівника – окрім врахування встановлених норма-
тивно-правовою базою умов, при застосуванні заохочень керівник також має брати до уваги осо-
бисті інтереси та потреби працівника; 
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Висновки. Підводячи підсумки зауважимо, що, на нашу думку, представлений перелік 
принципів застосування заохочень до працівників Національної поліції України найбільш точно 
характеризує ідейну юридичну основу досліджуваної правової категорії та заповнює теорети-
ко-правову прогалину пов’язану із відсутністю ґрунтовної доктринальної позиції щодо переліку 
та змісту цих принципів. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР  
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ESSENCE AND FEATURES OF JUDICIAL PROCEDURES  
IN ADMINISTRATIVE JUDICIAL PROCEDURE

Сучасний науковий пошук у напрямку визначення сутності і змісту катего-
рії «судова процедура» здійснено із формування саме відповідного категоріаль-
но-понятійного апарату. Оскільки однією зі складових комплексної проблеми 
підвищення ефективності судового захисту прав і свобод людини і громадянина 
у публічно-правових відносинах є вдосконалення процедурного порядку розгля-
ду справ адміністративними судами, вирішення якої неможливе без визначення 
змісту судової процедури в адміністративному судочинстві. З цією метою дослі-
джено семантику термінів «процедура», «правова процедура», «адміністративна 
процедура» з подальшим в веденням в правовий обіг терміну «судова процедура». 
Наголошено, що правова (судова) процедура щодо розгляду справи у відповідному 
провадженні закінчується ухваленням судового рішення спрямованого на забезпе-
чення основних прав та свобод людини та громадянина. В цьому контексті судовий 
процес становить собою єдину стабільну та динамічну систему адміністративного 
судочинства, а судова процедура має свій прояв у вирішенні певної адміністра-
тивної справи та закінчується прийняттям судового рішення, що є процесуальною 
формою реалізації правосуддя. Доведено, що судова процедура в адміністративно-
му судочинстві становить собою відповідну сукупність правовідносини, що скла-
даються під час здійснення адміністративного судочинства та спрямована на ухва-
лення судового рішення, яким закінчується відповідний вид провадження стосовно 
розгляду справи в адміністративному суді з метою ефективного захисту прав, сво-
бод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень 
з боку суб’єктів владних повноважень. Здійснено класифікацію судової процедури 
в адміністративному судочинстві в залежності від критерію виду провадження, 
в  рамках якого відбувається захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав 
та інтересів юридичних осіб. У відповідності до зазначеного критерію виокремле-
но наступні судові процедури: 1) у провадженні в адміністративному суді першої 
інстанції; 2) в апеляційному провадженні; 3) у касаційному провадженні; 3) у про-
вадженні за нововиявленими або виключними обставинами.

Ключові слова: процедура, правова процедура, адміністративна процедура, 
адміністративний процес, судовий процес, судова процедура, правосуддя, адміні-
стративне судочинство, судове рішення.

Modern scientific research in the direction of determining the essence and content 
of the category “judicial procedure” is carried out from the formation of the appropriate 
categorical and conceptual apparatus. Since one of the components of the complex 
problem of improving the effectiveness of judicial protection of human and civil rights 
and freedoms in public law is to improve the procedural order of administrative courts, 
which can not be solved without determining the content of judicial proceedings in 
administrative proceedings. To this end, the semantics of the terms “procedure”, “legal 
procedure”, “administrative procedure” with the subsequent introduction of the term 
“court procedure” into legal circulation has been studied. It is emphasized that the 
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legal (judicial) procedure for consideration of the case in the relevant proceedings ends 
with the adoption of a court decision aimed at ensuring the fundamental rights and 
freedoms of man and citizen. In this context, the trial is the only stable and dynamic 
system of administrative justice, and the judicial process is manifested in the resolution 
of a particular administrative case and ends with the adoption of a court decision, which 
is a procedural form of justice. It is proved that judicial procedure in administrative 
proceedings is a relevant set of legal relations that are formed during administrative 
proceedings and aimed at adopting a court decision, which ends the relevant type of 
proceedings concerning the case in administrative court to effectively protect the rights, 
freedoms and interests of individuals, rights and interests of legal entities from violations 
by the subjects of power. The classification of judicial procedure in administrative 
proceedings has been carried out depending on the criterion of the type of proceedings 
within which the rights, freedoms and interests of individuals, rights and interests of legal 
entities are protected. In accordance with this criterion, the following court procedures 
are distinguished: 1) in proceedings in the administrative court of first instance;  
2) in appeal proceedings; 3) in cassation proceedings; 3) in proceedings on newly 
discovered or exceptional circumstances.

Key words: procedure, legal procedure, administrative procedure, administrative 
process, court process, court procedure, justice, administrative proceedings, court 
decision.

Вступ. В умовах сьогодення система адміністративних судів посідає особливе місце, 
оскільки її завдання полягає у захисті прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень, шляхом справедливого, 
неупередженого та своєчасного вирішення адміністративних справ, що прямо визначене ст. 2 
Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. Поряд із цим, на 
сьогоднішній день чимало питань, пов’язаних із недостатнім опрацюванням у доктрині адміні-
стративного права і процесу категоріального апарату судового адміністративного процесу, внас-
лідок чого окремі норми сприймаються неоднозначно, що, у свою чергу, тягне проблеми право-
застосовної діяльності [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід звернути увагу, що вченими в сфері 
адміністративного судочинства питання судових процедур мали місце при розгляді таких пи-
тань, зокрема питань формування та запровадження адміністративної юстиції, правового статусу 
адміністративних судів, удосконалення процесуального порядку відправлення правосуддя адмі-
ністративними судами тощо. З цього приводу доречно вказати праці В.Б. Авер’янова, Н.В. Алек-
сандрової, Ю.П. Битяка, О.В. Бачуна, П.В. Вовка, Е.Ф. Демського, О.В. Джафарової, В.С. Зайце-
ва, С.В. Ківалова, І.Б. Коліушка, Р.О. Куйбіди, О.В. Кузьменко, О.М. Пасенюка, Ю.С. Педька, 
В.Г. Перепелюка, О.П. Рябченко, М.О. Сороки, А.О. Селіванова, В.С. Стефанюка, Е.Ю. Шведа, 
Ю.Л. Шереніна та ін.

Так, В.В. Горбалінський у своїй монографічній праці «Судова помилка в адміністративно-
му судочинстві» наголошує, що недосконалість норм адміністративного матеріального і проце-
суального законодавства є однією з основних причин судових помилок. Недоліки процесуальних 
норм стосуються конкретних судових процедур відправлення правосуддя, а також концептуаль-
них питань адміністративного судочинства (визначення завдань адміністративного судочинства, 
суб’єкта владних повноважень як сторони адміністративного судочинства тощо) [2, с. 174]. 
О.С. Луніна у своєму дисертаційному дослідженні виокремлює основні напрямки формування 
належної судової процедури розгляду публічно-правових спорів у сфері державної реєстрації, 
яка спрямована на досягнення оптимального поєднання доступності, якості та оперативності 
правосуддя: 1) вдосконалення процесуальної форми розгляду таких справ; 2) вдосконалення ре-
гулювання права на оскарження винесених судових рішень; 3) вирішення окремих проблемних 
питань адміністративного процесуального статусу фізичних, юридичних осіб, а також суб’єктів 
владних повноважень [3]. О.В. Заяц у межах дисертаційної роботи «Публічно-правові спори у 
сфері державної реєстрації як предмет адміністративного судочинства» здійснив комплексне до-
слідження, присвячене теоретичним та практичним проблемам адміністративних процедур пору-
шення справи адміністративної юрисдикції [1]. Але в той же час, на нашу думку акцент робиться 
на судових процедурах в адміністративному судочинстві щодо вирішення справи по суті.
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Мета статті полягає в необхідності здійснити науковий аналіз позицій вчених щодо ро-
зуміння сутності та змісту таких юридичних понять як «процедура», «правова процедура», «ад-
міністративна процедура» з подальшим в визначенням терміну «судова процедура» та її особли-
вості в частині відновлення та захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією зі складових комплексної проблеми 
підвищення ефективності судового захисту прав і свобод людини і громадянина у публічно-пра-
вових відносинах є вдосконалення процедурного порядку розгляду справ адміністративними су-
дами, вирішення якої неможливе без визначення змісту судової процедури в адміністративному 
судочинстві. 

Сучасний науковий пошук у напрямку визначення сутності і змісту категорії «судова про-
цедура» необхідно здійснювати із формування саме відповідного категоріально-понятійного апа-
рату. З цією метою слід здійснити семантику термінів «процедура», «правова процедура», «ад-
міністративна процедура» з подальшим в веденням в правовий обіг терміну «судова процедура».

Так, Н.Р. Нижник свого часу акцентувала увагу на тому, що процедури, як і будь-яке об’єк-
тивне правове явище має нормативний і фактичний прояв. З однієї сторони, вони є сукупністю 
загальноприйнятих і специфічних дій, які визначають послідовність вчинення різних дій і взає-
модій між учасниками державно-управлінських відносин чи оформлення будь-яких справ, спря-
мованих на досягнення певного завершального результату. З іншої сторони, процедури повинні 
виступати орієнтиром для дій. Критеріями наявності процедурної упорядкованості діяльності є: 
ясна цільова спрямованість, зорієнтованість на конкретний об’єкт управління, тривалість у часі, 
послідовність вчинення процедурних дій та їх документальна фіксація [4]. В цьому контексті ми 
вбачаємо зміст управлінської процедури, але все ж таки вона спрямована на реалізацію належної 
правової процедури у певних відносинах

В той же час, Є.Ф. Демський робить висновок, що процедура – це самостійне цілісне юри-
дичне утворення, яке регламентоване юридичними нормами, а в деяких випадках і за звичаєм чи 
традиціями, визначає порядок здійснення учасниками відносин юридично і соціально значущих 
дій та забезпечує реалізацію нормативно-правового регулювання суспільних відносин [5, с. 134]. 
В подальшому, вчений під адміністративною процедурою розуміє встановлений нормами адміні-
стративного процесуального права порядок діяльності суб’єктів правовідносин щодо реалізації 
нормативно-правового регулювання у сфері державного управління та розгляду і вирішення кон-
кретних адміністративних справ [5, с. 134–135].

У свою чергу, Р.С. Алімов дійшов висновку, що правова (юридична) процедура – це си-
стема правових відносин, що складаються в певній послідовності, направлених на досягнення 
правового результату, який може виражатися у формуванні юридичних норм, утворень або при-
пиненні певних правовідносин (головних для процедури), запобігання правопорушенням, також 
в інших, правових наслідках [6, с. 20]. В продовження зазначеному, Р.С. Алімов звертає увагу, 
що будь-які процедури юридичного характеру спрямовані на розв’язання індивідуальних адміні-
стративних справ. Останні є зібранням юридичних документів, на підставі яких державний орган 
підтверджує якісь права, обов’язки юридичних і фізичних осіб або факти, дії, події; санкціонує, 
веде реєстрацію таких фактів, дій або здійснює контроль (нагляд), будь-які перевірки та інші 
управлінські процедури [6].

О.К. Туркова в межах монографічного дослідження звертає увагу, що адміністративна 
процедура – це передбачений нормами адміністративного права порядок реалізації владних по-
вноважень, що визначає модель поведінки посадових осіб органів державної влади й органів міс-
цевого самоврядування під час здійснення ними своїх повноважень; зміст такої процедури також 
складає порядок дій фізичних і юридичних осіб щодо виконання покладених на них адміністра-
тивним законодавством чи індивідуальними розпорядчими актами юридичних обов’язків або 
реалізації суб’єктивних прав у випадках, коли таке виконання (реалізація) пов’язано із взаємо- 
дією з публічною адміністрацією [7, с. 42–43]. В цьому аспекті, вчена визначає відповідні адмі-
ністративні процедури через реалізацію відповідними владними суб’єктами компетенції щодо 
здійснення процедурних дій в межах передбачених нормами адміністративного права. В той же 
час, необхідно звернути увагу, що відповідна адміністративна процедура у взаємовідносинах між 
суб’єктами владних повноважень з одного боку та фізичних і юридичних осіб, з іншого боку, 
повинні завершуватися прийняттям відповідного адміністративного акту (рішення), що в свою 
чергу свідчить про забезпечення та реалізацію відповідних прав, свобод та законних інтересів 
юридичних та фізичних осіб.
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Доречно навести позицію В.Б. Авер’янова, який звертає увагу, що адміністративні про-
вадження складаються із множини послідовно здійснюваних дій, які у вітчизняній науці уста-
лено називаються «процедурами». Якщо ці дії спрямовані на розгляд і вирішення конкретних 
адміністративних справ і прийняття індивідуальних адміністративних актів, цілком логічно ви-
користовувати термін «адміністративні процедури» [8, с. 589]. Адміністративні процедури здатні 
істотно сприяти підвищенню ефективності реалізації публічної влади, чіткому виконанню функ-
цій і повноважень органів та посадових осіб, а головне – вони покликані забезпечити необхідну 
послідовність у реалізації громадянами своїх прав і охоронюваних законом інтересів та стати 
дієвим засобом протидії суб’єктивізму з боку службовців органів виконавчої влади. Крім того, 
принципово важливим є те, що завдяки адміністративним процедурам фактично ніби «вирівню-
ються» правові позиції суб’єктів владних повноважень та людини – на противагу відносинам 
«субординації», в яких, зазвичай, перебувають суб’єкти управлінських відносин [8, с. 589].

Н.Л. Губерська доводить, що адміністративна процедура – це нормативно встановлений 
порядок послідовно здійснюваних дій органів публічної адміністрації, спрямованих на прийнят-
тя владних управлінських рішень і реалізацію повноважень, не пов’язаних із розглядом супере-
чок або застосуванням заходів примусу. Зміст адміністративних процедур у відповідній сфері 
суспільних відносин становить закріплений адміністративно-процесуальними нормами порядок 
розгляду та вирішення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування індивідуальних 
адміністративних справ з метою забезпечення прав і законних інтересів та виконання відповід-
них обов’язків усіх суб’єктів адміністративних правовідносин у відповідній сфері суспільних 
відносин [9, с. 153].

Враховуючи викладене, та спираючись на правові позиції вчених та норми діючого зако-
нодавства, на слід зробити проміжний висновок, що розгляд справи адміністративним судом – це 
аж ніяк не адміністративний порядок. У зв’язку з чим, адміністративне судочинство можна лише 
дуже умовно віднести до видів адміністративного процесу, хоча і тільки при чіткому наголосі на 
судовому характері процесу, наприклад – адміністративно-судовий процес [8, с. 589]. В нашому 
випадку ми ведемо мову про суспільні відносини, які складають предмет адміністративного су-
дочинства, виникають у зв’язку з реалізацією заінтересованими особами права на судовий захист 
як фізичними, так і юридичними особами, а перегляд справи та оскарження судового рішення 
пов’язаний із вирішенням питання про законність і обґрунтованість останнього.

В той же час, спираючись на наукові позиції вчених-адміністративістів постає необхід-
ним вказати на істотні відмінності між адміністративним судочинством та адміністративни-
ми процедурами: по-перше, суд не призначений для самоініціативного (ex officio) здійснення 
контролю за публічною адміністрацією. Судовий процес здійснюється лише у разі надходження 
позову від особи, яка вважає, що діями публічної адміністрації порушено її права. У свою чер-
гу, один із видів адміністративної процедури передбачає, що приводом для розгляду справи є 
ініціатива самої ж публічної адміністрації, яка провадитиме такий розгляд [8, с. 24]. В то й же 
час, ми можемо констатувати, що в цілому відповідний потенціал адміністративної процедури 
не використовується, оскільки у відповідності до норм чинного законодавства та Конституції 
України, особа має право на судове оскарження без попереднього звернення до суб’єкта владних 
повноважень щодо вирішення спору по суті. В той час коли орган публічної влади це питання 
може врегулювати, тобто вирішити без надмірного навантаження на адміністративний суд щодо 
ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб 
від порушень з боку суб’єктів владних повноважень [10]; по-друге, адміністративні процедури 
відрізняються від судових процедур за своїм змістом, оскільки у ході адміністративних процедур 
переважна більшість операцій із виявлення, фіксації та в деяких випадках оцінки фактичних 
даних здійснюється саме на стадії адміністративного розслідування. Можливо, через це в адмі-
ністративних процедурах досить часто зустрічається припис про право зацікавлених осіб бра-
ти участь у розслідуванні справи, що здійснюється апаратом органу, і набагато рідше – припис 
про право цих осіб брати участь у розгляді справи, що здійснюється власне самим органом. Для 
судового процесу, де діє принцип безпосередності дослідження обставин справи, такий підхід 
неприпустимий. Одержавши заяву і визнавши, що поданих матеріалів достатньо для початку 
розгляду справи, суд приступає до судового слідства за цими матеріалами безпосередньо на своїх 
засіданнях [8, с. 24]; по-третє, однією з основних засад правосуддя є усність судового процесу; 
за загальним правилом, суд розглядає справи у відкритому судовому засіданні. Наявність у заці-
кавленої особи фундаментального права особистого спілкування із судом при безпосередньому 
дослідженні ним обставин справи є однією з умов, за якої судова процедура може бути визнана 
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належною. У свою чергу, в адміністративних процедурах непоодинокими є випадки розгляду 
справи у формі листування всіх учасників справи (письмова форма розгляду), усунення сторін 
від спільної з органом публічної адміністрації безпосередньої оцінки фактичних обставин як на 
стадії розслідування, так і при вирішенні справи. У судовому процесі письмове провадження є 
лише винятком із загального правила [8, с. 24]; по-четверте, органи та посадові особи, що про-
вадять адміністративні процедури, є складовою частиною публічної адміністрації. За таких умов 
навіть за наявності положення про формальну самостійність певного адміністративного органу 
при вирішенні справи він все одно не застрахований від неформальних впливів із боку вищесто-
ящих адміністративних органів. Більше того, більшість «квазісудових органів» позбавлені навіть 
формальної самостійності: їх рішення, як правило, потребують затвердження з боку відповідно-
го органу публічної адміністрації. Саме через наведену обставину адміністративні процедури 
діяльності адміністративних органів, у тому числі й «квазісудових органів», не слід об’єднувати 
із процедурами діяльності адміністративного суду [8, с. 25].

Доречно також вказати, що ст. 4 КАС України уведено дефініцію «судовий процес» як 
правовідносини, що складаються під час здійснення адміністративного судочинства. Тому, су-
довий процес доцільно розглядати як урегульовані нормами адміністративного процесуального 
права правовідносини, що виникають між адміністративним судом, сторонами та іншими учас-
никами адміністративної справи, з приводу розгляду та вирішення цим судом публічно-правових 
спорів, учасниками яких є, по-перше, суб’єкти державно-владних повноважень, по-друге, фізич-
ні та юридичні особи [11, с. 45–53]. Зазначене, вбачається, й обумовлює наявність застосування 
терміну «судова процедура». 

У свою чергу, П.В. Вовк у відповідності до норм чинного законодавства звертає увагу, 
що судовий процес спрямований на вирішення адміністративної справи і виражається через 
здійснення операцій з нормами адміністративного процесуального права. Компетенція у сфері 
захисту прав і свобод засобами адміністративної юстиції покладається на орган державної судо-
вої влади – адміністративний суд. Рішення адміністративних судів закріплюються в офіційних 
актах-документах – постановах, ухвалах, які складаються із дотриманням вимог юридичної тех-
ніки [12, с. 92]. Однією зі складових комплексної проблеми підвищення ефективності судового 
захисту прав і свобод людини і громадянина у публічно-правових відносинах є проблема вдоско-
налення саме процедурного порядку розгляду справ адміністративними судами тощо.

В дійсності Законом України «Про судоустрій і статус суддів» закріплюється, що судову 
владу реалізовують судді та, у визначених законом випадках, присяжні шляхом здійснення пра-
восуддя у рамках відповідних судових процедур [13]. В той же час, правосуддя в Україні здійсню-
ється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства, у тому числі 
й у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повно-
важень [10]. 

На сьогоднішній день в доктрині адміністративного судочинства сформовано також галу-
зевий підхід до визначення правосуддя в адміністративних справах. 

Так, монографічному дослідженні «Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміні-
стративних судах першої інстанції» визначено наступні ознаки такого правосуддя: здійснення 
тільки судом, призначенням є вирішення спору про право, врегулювання процедур відправлення 
процесуальним законодавством, результатом є судове рішення, що приймається іменем (ім’ям) 
України і є обов’язковим на всій території України. Крім того, вчений відзначав, що призначен-
ням суду у механізмі держави – бути арбітром у спорах про право [12, с. 40–41]. 

В продовження належної правової процедури В.С. Стефанюк зазначає, що остання стано-
вить собою застосування права судами відповідно до встановлених і санкціонованих державою 
юридичних принципів і процедур для гарантування та захисту конституційних і особистих прав 
людини і громадянина, у тому числі й юридичних осіб. Науковець виходить із європейського 
стандарту щодо концепції процесуальної належної правової процедури, якою є право на справед-
ливий і публічний судовий розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безсторон-
нім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо прав та обовʼязків, що гарантується 
ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 р. [14, с. 32–33]. 
Виходячи із змісту даної Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 
1950 р. можемо дійти висновку, що відповідна правова (судова) процедура щодо розгляду справи 
у відповідному провадженні закінчується ухваленням судового рішення спрямованого на забез-
печення основних прав та свобод людини та громадянина. В цьому контексті судовий процес 
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становить собою єдину стабільну та динамічну систему адміністративного судочинства, а судова 
процедура має свій прояв у вирішенні певної адміністративної справи та закінчується прийнят-
тям судового рішення, що є процесуальною формою реалізації правосуддя.

Нами на початку роботи зверталась увага на дисертаційне дослідження О.В. Зайця, яке 
присвячене адміністративним процедурам порушення справи адміністративної юрисдикції. 
В межах даної роботи вченим систематизовано адміністративні процедури звернення до адміні-
стративного суду за захистом на стадії відкриття провадження у справі за критерієм виду прова-
дження, в рамках якого відбувається адміністративна процедура. Виділено такі адміністративні 
процедури: 1) відкриття провадження у справі; 2) повернення позовної заяви (подання, скарги, 
заяви); 3) повернення позовної заяви (подання, скарги) за заявою позивача; 4) залишення позов-
ної заяви без розгляду; 5) прийняття нових доказів у справі за ініціативою позивача (скаржника, 
заявника) (його представника). Зазначений склад адміністративних процедур притаманний не 
всім видам провадження на стадії відкриття провадження у справі [1, с. 9]. Не заперечуючи даної 
наукової позиції, але вважаємо, що доречно вести мову про судову процедуру відкриття адміні-
стративним судом провадження у справі. 

У свою чергу Ю.Л. Шеренін досліджуючи процесуальні форми перегляду судових рішень 
адміністративними судами, звертає увагу, що належна процедура, що здійснюється у межах ре-
алізації судової адміністративної юрисдикції встановлена відповідними процесуальними норма-
ми, якими визначається порядок і умови реалізації повноважень адміністративного суду, учасни-
ків судового адміністративного процесу. Саме сукупність процесуальних норм, якими вичерпно 
і послідовно регламентовано порядок реалізації судової адміністративної юрисдикції, являє со-
бою юридичну конструкцію – процесуальну форму реалізації адміністративного судочинства, що 
собою й становить судову процедуру [15, с. 23]. 

Г.В. Фазикош у своїй наукові праці звертає увагу, що реалізації судової влади здійсню-
ється на підставі прийняття судового рішення, яким судова справа вирішується по суті і яке є 
структурним компонентом відповідного судочинства як процесуальної форми реалізації право-
суддя. На основі цих висновків автор формулює власне визначення поняття судового рішення, як 
акту реалізації судової влади, постановлений у формі процесуального акта-документа в межах 
самостійної (автономної) судової процедури, яким справа вирішується по суті і який є частиною 
правопорядку в державі [16, с. 7–8]. 

Доречно також вказати, що рішення суду, відповідно до позиції Верховного Суду України, 
становить собою найважливіший акт правосуддя, яке покликане забезпечити захист гарантова-
них  Конституцією  України прав і свобод людини та здійснення проголошеного Основним Зако-
ном України принципу верховенства права [17]. 

М.І. Цуркан доводить, що результатом здійснення правосуддя, тобто наслідком встанов-
лених у справі обставин, є ухвалений відповідно до норм матеріального та процесуального права 
акт – судове рішення. В подальшому вчений звертає увагу, що судове рішення – це правовий (пра-
возастосовний) персоніфікований акт, прийнятий судом на основі нормативно-правового акта, 
який має разовий характер та є обов’язковим до виконання [8, с. 518].

В дійсності судове рішення відіграє важливу роль у вирішенні адміністративної справи 
по суть та спрямовані забезпечити єдність правозастосовної практики. З цього приводу доречно 
вказати ст. 290 КАС України, якщо у провадженні одного або декількох адміністративних судів 
перебувають типові адміністративні справи, кількість яких визначає доцільність ухвалення зраз-
кового рішення, суд, який розглядає одну чи більше таких справ, може звернутися до Верховно-
го Суду з поданням про розгляд однієї з них Верховним Судом як судом першої інстанції [10]. 
Отже, провадження за типовими (зразковими) справами є однією з найцікавіших новел нового 
КАСУ, яка потенційно справляє значний вплив на забезпечення єдності судової практики – однієї 
з найважливіших ознак ефективного адміністративного судочинства. Зокрема, таке нововведен-
ня надасть змогу істотно знизити завантаження суддів адміністративних судів та забезпечити 
єдність судової практики в адміністративних справах, зробить розгляд адміністративних спорів 
швидшим та ефективнішим [18].

Я.П. Синицька на підставі аналізу норм чинного законодавства та наукових позицій 
вчених дійшла висновку, що судове рішення в адміністративному судочинстві – це найважли-
віший акт правосуддя, який вирішує адміністративну справу по суті і є процесуальним актом, 
що має державно-обов’язковий, індивідуально-конкретний характер із застосування норм права 
до встановлених у судовому розгляді фактів і правовідносин, ухвалений судом іменем України 
у передбаченому законом процесуальному порядку з дотриманням принципів адміністративного 
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судочинства й спрямований на захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при 
здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на вико-
нання делегованих повноважень [19, с. 174].

Висновки. В кінцевому підсумку можемо дійти висновку, що судова процедура в адмі-
ністративному судочинстві це відповідна сукупність правовідносини, що складаються під час 
здійснення адміністративного судочинства та спрямована на ухвалення судового рішення, яким 
закінчується відповідний вид провадження стосовно розгляду справи в адміністративному суді з 
метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 
осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

В той же час, доречно вести мову, що судова процедура в адміністративному судочинстві 
може бути класифіковано в залежності від критерію виду провадження, в рамках якого відбуваєть-
ся захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб. У відповідно-
сті до зазначеного критерію доцільно виокремлювати наступні судові процедури: 1) у провадженні 
в адміністративному суді першої інстанції; 2) в апеляційному провадженні; 3) у касаційному про-
вадженні; 4) у провадженні за нововиявленими або виключними обставинами.

Список використаних джерел:
1. Заяць О.В. Адміністративні процедури порушення справи адміністративної юрисдик-

ції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь. 2014. 201 с.
2. Горбалінський В.В. Судова помилка в адміністративному судочинстві : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2015. 205 с. 
3. Луніна О.С. Публічно-правові спори у сфері державної реєстрації як предмет адміні-

стративного судочинства : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2015. 207 с.
4. Нижник Н. Р. Правовое регулирование государственно-управленческих отношений : 

автореф. дис. доктора юрид. наук : 12.00.02. М., 1992. 44 с.
5. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. Київ : 

Юрінком Інтер, 2008. 496 с.
6. Алімов Р.С. Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика : дис. … 

канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2002. 198 с.
7. Туркова О. К. Правова природа процедур надання адміністративних послуг в Україні : 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2007. 238 с.
8. Адміністративне судочинство України : підручник / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Пан- 

ченко, В. Б. Авер’янов [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 672 с.
9. Губерська Н. Л. Адміністративні процедури у сфері вищої освіти : дис. ... д-ра юрид. 

наук : 12.00.07. Харків, 2016. 471 с. 
10. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV.  

URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/2747-15.
11. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України : навч. 

посіб. Київ : Прецедент, 2007. 531 с.
12. Вовк П.В. захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративних судах першої 

інстанції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2009. 202 с.
13. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII.  

URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/1402-19.
14. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес : монографія. Харків : Фірма «Кон-

сум», 2003. 464 с.
15. Шеренін Ю. Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними су-

дами : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2012. 191 с.
16. Фазикош Г. В. Судове рішення в цивільному судочинстві : автореф. дис. канд. юрид. 

наук : 12.00.03. Харків, 2008. 19 с.
17. Про судове рішення у цивільній справі : Постанова Верховного суду України 

від 18.12.2009 № 14. URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/v0014700-09.
18. Подорожна Т. Зразкові та типові справи як новий механізм адміністративного судо-

чинства. URL : https://sud.ua/ru/news/blog/124220-zrazkovi-ta-tipovi-spravi-yak-noviy-mekhanizm-
administrativnogo-sudochinstva.

19. Синицька Я.П. Судові рішення в адміністративному судочинстві : дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.07. Харків, 2014. 198 с.



101

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

© КАЗЬМІНА-ВОРОНЕЦЬ Я.С. – здобувач (Науково-дослідний інститут публічного права)

УДК 342.9
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2021.6.2.5

КАЗЬМІНА-ВОРОНЕЦЬ Я.С.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ З ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ «ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ»  

В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

GOALS AND TASKS FOR FORMATION AND IMPLEMENTATION  
OF STATE POLICY REGARDING THE IMPLEMENTATION  

OF THE “EUROPEAN GREEN COURSE” IN AGRICULTURAL HOLDING

В статті аналізуються численні європейські та вітчизняні нормативно-право-
ві акти щодо впровадження Європейського Зеленого Курсу взагалі та у сільське 
господарство – зокрема. На сьогодні вбачається актуальним завданням державної 
політики переконати людей змінити свої харчові звички на більш екологічно стійкі 
моделі споживання їжі стає все більш актуальним. Уподобання в їжі, вибір і звички 
в їжі, як відомо, важко змінити, оскільки вони є центральним аспектом способу 
життя людей та їхнього соціально-культурного середовища. Багато людей вже ма-
ють позитивне ставлення до екологічно чистої їжі, але помітний розрив між при-
хильним ставленням і фактичною покупкою та споживанням більш екологічно чи-
стих харчових продуктів і його ще потрібно подолати. Аналіз численної літератури 
та кращих світових практик показав, що найкращі стратегії для зменшення цих 
втрат їжі включають кращу освіту, кращу інфраструктуру для зберігання продук-
тів, кращий доступ до ринків для дрібних фермерів і створення можливостей для 
колективного маркетингу. Що стосується нашого дослідження, то необхідно зазна-
чити, що державна політика щодо впровадження Європейського Зеленого Курсу і 
реалізації завдання зі зменшення втрат їжі та харчових відходів може відбуватися 
на макрорівні (законодавство, оподаткування, інфраструктура тощо), але бажано 
починати з мікрорівня – на рівні потреб окремо взятої особи. Дослідники, неуря-
дові організації, органи публічної адміністрації працюють на зменшення харчових 
відходів, але відносно мало уваги та координації зосереджено на підтримці спожи-
вача у скороченні відходів їжі. Тому на нашу думку необхідно розробити і прийня-
ти Національну стратегію управління харчовими відходами до 2050 року, в якій і 
визначити план дій для всіх рівнів, але акцент зробити на стимулюванні споживача 
щодо скорочення харчових відходів. До завдань державної політики України щодо 
впровадження ЄЗК в сільське господарство відносяться наступні: 1) стимулюван-
ня розвитку зеленого сільського господарства; 2) підтримка у формуванні сталого 
режиму виробництва та споживання продуктів харчування; 3) зменшення втрат їжі 
та харчових відходів; 4) діджитилізація (цифровізація) сільського господарства та 
покращення доступу до широкосмугового Інтернету.

Ключові слова: Європейська Зелена Угода, сільське господарство, цілі, 
завдання, державна політика, стале споживання їжи, органічне виробництво.

The article analyzes numerous European and domestic regulations on the 
implementation of the European Green Deal in general and in agriculture in particular. 
Today, the urgent task of public policy to persuade people to change their eating habits to 
more environmentally sustainable patterns of food consumption is becoming increasingly 
important. Food preferences, choices and habits are known to be difficult to change 
because they are a central aspect of people's lifestyles and socio-cultural backgrounds. 
Many people already have a positive attitude towards organic food, but there is a 
noticeable gap between the favorable attitude and the actual purchase and consumption 
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of cleaner food and it still needs to be overcome. An analysis of the vast literature and 
best practices of the world has shown that best strategies to reduce these food losses 
include better education, better food storage infrastructure, better access to markets for 
small farmers, and opportunities for collective marketing. Regarding our study, it should 
be noted that the state policy on the implementation of European Green Deal and the 
implementation of the task of reducing food and food waste may occur at the macro 
level (legislation, taxation, infrastructure, etc.), but it is desirable to start at the micro 
level – at the level of individual needs. Researchers, NGOs, and public administrations 
are working to reduce food waste, but relatively little attention and coordination has been 
focused on supporting consumers in reducing food waste. Therefore, in our opinion, it 
is necessary to develop and adopt a National Strategy for Food Waste Management until 
2050, which will define an action plan for all levels, but focus on encouraging consumers 
to reduce food waste. The tasks of the state policy of Ukraine on the introduction of EPC 
in agriculture include the following: 1) stimulating the development of green agriculture; 
2) support in the formation of a sustainable regime of production and consumption 
of food; 3) reduction of food losses and food waste; 4) digitization (digitalization) of 
agriculture and improving access to broadband Internet.

Key words: European Green Deal, agriculture, goals, objectives, public policy, 
sustainable food consumption, organic production.

Постановка проблеми. Цілі держави завжди обумовлюють відповідні напрями її політи-
ки та завдання. Для України характерним є визначення цілей її політики з ґрунтуванням на таких 
базових суспільних цінностях: людина, її права та свободи, відповідальність перед собою, своєю 
сім’єю та суспільством; державність, добробут населення та національна безпека; європейський 
вибір, відданість загальнолюдським цінностям, ідеалам свободи та ґарантованої демократії; по-
слідовне утвердження гуманістичних і правових засад розвитку суспільства, поваги й толерант-
ності, професійності й авторитету, доброчинності й шляхетності у відносинах між людьми, ста-
новлення громадянського суспільства [1].

Однак, Європейський Зелений Курс (далі ЄЗК) є досить динамічним інструментом, який 
тільки у процесі формування. Тому основні нормативно-правові акти, які забезпечать реалізацію 
зазначеного курсу, будуть лише розроблятись та затверджуватись.

Так, на сьогодні існує лише один нормативно-правовий акт, який стосується реалізації 
державної політики України щодо впровадження ЄЗК, це Постанова Кабінету Міністрів України 
(далі КМУ) від 24 січня 2020 р. № 33, що затверджує «Положення про міжвідомчу робочу групу 
з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії 
«Європейський Зелений Курс»» [2]. В якій визначений адміністративно-правовий статус вказаної 
міжвідомчої робочої групи. 

Тому визначаючи мету державної політики щодо впровадження ЄЗК в сільське господар-
ство України було взято за основу вище зазначені цілі, а також мета, яка була поставлена ЄС під 
час прийняття Європейського зеленого курсу. Такими документами в першу чергу є Комюніке 
Європейської Комісії «Європейський зелений курс» 2019 року [3] (далі Комюніке) та Дорожня 
карта 2020 року (далі Дорожня карта) [4; 5], що містять основні заходи у сферах, які підпадають 
під дію ЄЗК, а також часові рамки для їхнього впровадження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Цілі та завдання з формування та реалізації 
державної політики є предметом аналізу чисельних наукових досліджень вітчизняних вчених 
різних галузей наукових знань, зокрема це: А. Даніленко, О. Евсеева, О. Лаврук, В. Оксінь, Л. Со-
рока, В. Тертичка та інші. Однак чіткого розуміння цілей та завданнь з формування та реалізації 
державної політики щодо впровадження «Європейського Зеленого Курсу» в сільське господар-
ство України досі не має, що спонукає наукову спільноту до пошуку істинності в цьому питанні. 

Метою статті є висвітлення власної думки щодо цілей та завдань з формування та реалі-
зації державної політики при впровадженні «Європейського Зеленого Курсу» в сільське госпо-
дарство України. 

Виклад основного матеріалу. Комюніке та Дорожня карта, це основні документи, які 
визначають зміст, завдання, принципи та напрямки формування та реалізації державної політики 
України щодо впровадження «Європейського Зеленого Курсу» в загалі та у сільське господар-
ство – зокрема. Однак, за змістом, зазначені документи – це «початкові стратегічні докумен-
ти ключових політик і заходів, необхідних для досягнення Європейського зеленого курсу» [5]. 
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В свою чергу ЄЗК є складовою частиною Стратегії Європейської Комісії для імплементації По-
рядку денного ООН до 2030 року та цілей сталого розвитку [6]. Українська сторона основними 
цілями зазначеного курсу визначила: забезпечення харчової безпеки; конкурентоспроможність 
українських виробників та підприємств; збереження біорізноманіття, захист здоров’я та добро-
бут громадян від ризиків та наслідків зміни клімату [2].

Україна планує приєднатися до ЄЗК, проголосивши в Національній економічній стратегії 
намір досягти кліматичної нейтральності в 2060 році [7]. Проте такий перехід може стати ве-
личезним викликом для нашої країни через застарілі технології у промисловість, низьку якість 
державного управління та занадто амбітні цілі, запропоновані Євросоюзом для України [8].

Тому уряду України для реалізації державної політики щодо впровадження ЄЗК в сільське 
господарство необхідно вирішити завдання загального характеру, тобто ті, що стосуються усього 
ЄЗК. Та спеціальні – ті які відносяться саме сільського господарства. 

Порівняння загальних порядків денних ЄС та Уряду України щодо впровадження «Єв-
ропейського Зеленого Курсу» в сільське господарство свідчить про їх часткове перекриття. 
Так, у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України (2020) [9] Уряд зробив основний ак-
цент на продовольчій безпеці, визначивши її одним із довгострокових пріоритетів своєї діяль-
ності. Варто наголосити, що з ухваленням нової Національної економічної стратегії на період 
до 2030 року [10] ракурс сільськогосподарської політики уряду розширився і прямо визначена 
узгодженість національної політики з Європейським зеленим курсом. Серед завдань аграрної по-
літики як складової нової економічної політики Уряд України визначив її екологічний компонент, 
зокрема забезпечення: 1) розвитку сталого сільськогосподарського виробництва; 2) підтримки 
органічного виробництва та збільшення виробництва органічної продукції; 3) державної полі-
тики в агропромисловому секторі щодо захисту довкілля та управління природними ресурсами 
у сільському господарстві; 4) розвитку інфраструктури зрошення; 5) виробництва та експорту 
безпечної та здорової сільськогосподарської та харчової продукції [11]. 

Отже, до загальних завдань державної політики у зазначеній сфері відносяться забезпечен-
ня: 1) кліматичної нейтральності шляхом трансформації державної політики, яка буде відбувати-
ся на трьох рівнях, а саме на: а) державному (кліматичне врядування); б) місцевому (кліматично 
нейтральні громади); в) індивідуальному (свідомі кліматично нейтральні громадяни України); 
2) продовольчої безпеки; 3) узгодженості національної політики з Європейським зеленим курсом.

Інші завдання ЄЗК загального характеру наступні: а) постачання чистої, доступної та без-
печної енергії; б) мобілізація промисловості та кругової економіки; в) енерго та ресурсоефектив-
не будівництво та реконструкція; г) збереження та відновлення екосистеми та біорізноманіття; 
д) забезпечення нульового забруднення довкілля; е) запровадження сталої і розумної мобільності 
[5]; ж) стале зелене сільське господарство.

Більш детально зупинимось на завданнях державної політики, які стосуються реформу-
вання сільського господарства України в зелене сільське господарство, тобто проаналізуємо спе-
ціальні завдання.

1. Стимулювання розвитку кліматично-орієнтованого сільського господарства (зокрема, 
органічного виробництва, технологій неглибокої оранки тощо) [11]. Європейський зелений курс 
в аграрній частині посилається на оновлену стратегію «Від ферми до виделки», в українській 
інтерпретації – «Від лану до столу». До 2030 року ця стратегія передбачає такі важливі і склад-
ні пункти: а) скорочення використання небезпечних пестицидів на 50%; б) скорочення викори-
стання антибіотиків у тваринництві на 50%; в) розширення частки органічного виробництва до 
25% від загального виробництва; г) зменшення використання добрив на 20% [12].

Для України актуальним є розвиток системи зрошення та іригації. Так за даними «Ау-
диту економіки держави», який був проведений за ініціативи Президента України Володимира 
Зеленського та представлений 6 листопада 2020 року зазначено, що «В Україні обліковується 
5,5 млн га меліорованих земель, з них 2,2 млн га зрошуваних і 3,3 млн га осушуваних. Але систе-
ма зрошення та дренажу є нерозвинутою: Україна використовує – 20% потенціалу зі зрошення 
та – 10% з дренажу. Як наслідок, Україна втрачає близько 1,5 млрд дол. США доходів щорічно, 
за даними ЄБРР, а кожен 6 гектар с/г земель є деградованим» [13]. Тому державна політика Укра-
їни повинна спрямуватися саме на стимулювання зрошення та дренажу сільськогосподарських 
земель шляхом прийняття законодавства, удосконалення системи управління водними ресурсами 
та меліорацією земель. Прийняті Стратегія зрошення та дренажу в Україні [14] і План заходів 
з  реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року [15] частково покли-
кані вирішити зазначену проблему.
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2. Формування сталих та усвідомлених споживчих практик населення [11] – це харчові 
системи, які розглядаються як усі елементи та види діяльності, що стосуються виробництва, пе-
реробки, розподілу, приготування та споживання їжі, підтримують здоров’я людини та екологіч-
ну стійкість. Однак вони створюють найбільший тиск, пов’язаний з людиною на Землі. 

Метою 12 цілі ООН зі сталого розвитку (ЦУР) є: «забезпечення сталого споживання та ви-
робництва», це означає, що споживачі повинні перейти на поживне та безпечне харчування з мен-
шим впливом на навколишнє середовище. Крім того, виробникам потрібно вирощувати більше 
продуктів харчування для зростаючого населення планети, одночасно зменшуючи негативний 
вплив на навколишнє середовище [16], що дуже складно. Цей перехід до здорового та стійко-
го харчування з залученням багатьох зацікавлених сторін, включаючи споживачів, необхідний 
для досягнення ЦУР ООН, які спрямовані на ліквідацію бідності, голоду та недоїдання, а також 
на захист планети та забезпечення соціального та економічного добробуту для всіх.

Одним із варіантів більш сталого виробництва харчових продуктів є органічне вироб-
ництво, описане в Регламенті (ЄС) 2018/848 Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 
2018 року про органічне виробництво та маркування органічних продуктів та скасування Рег-
ламенту Ради (ЄС) № 834, в якому сказано, що «система сталого управління складається з ви-
робництва широкого спектру високоякісних харчових продуктів, інших продуктів сільського 
господарства та агрокультури, які відповідають попиту споживачів на товари, що виробляються 
шляхом використання процесів, які не завдають шкоди навколишньому середовищу, здоров’ю 
людей, здоров’я рослин або здоров’я та благополуччя тварин» [17].

Органічні продукти можна визначити як продукти, вирощені з метою збереження ґрунту, 
води та повітря та мінімізації впливу на навколишнє середовище. Забороняється використання 
синтетичних добрив і хімічних засобів захисту рослин, профілактичне застосування антибіоти-
ків, використання генетично модифікованих організмів (ГМО), іонізуючого випромінювання.  

Отже, забезпечення екологічної стійкості щодо атмосфери, води та ґрунту може бути до-
сягнуто лише за умови підтримки сталого режиму виробництва та споживання продуктів сіль-
ського господарства.

Необхідно відмітити, що частка сільськогосподарських земель під органічним вироб-
ництвом в Україні та ЄС свідчить про їх рух в одному напрямі – збільшення обсягу таких зе-
мель. Водночас рівень амбітності ЄС є набагато вищим, ніж в Україні (відповідно 25% та 3%) 
[11].  Отже, Україна має всі можливості щоб стати провідним лідером в органічному виробництві. 

Таким чином, державна політика України щодо впровадження ЄЗК в сільське господар-
ство повинна в першу чергу бути зорієнтованою на роз’яснювальну роботу серед населення 
України. Завдання переконати людей змінити свої харчові звички на більш екологічно стійкі мо-
делі споживання їжі стає все більш актуальним. Уподобання в їжі, вибір і звички в їжі, як відомо, 
важко змінити, оскільки вони є центральним аспектом способу життя людей та їхнього соціаль-
но-культурного середовища. Багато людей вже мають позитивне ставлення до екологічно чистої 
їжі, але помітний розрив між прихильним ставленням і фактичною покупкою та споживанням 
більш екологічно чистих харчових продуктів і його ще потрібно подолати.

3. Зменшення втрат їжі та харчових відходів – ініціатива була б корисною для подолання 
прогалин України щодо стратегічного планування зменшення втрат їжі та скорочення харчових 
відходів [11]. Харчові відходи це коли корисний їстівний матеріал, призначений для споживання 
людиною, викидається, втрачається, руйнується або споживається шкідниками в будь-якій точці 
ланцюга постачання харчових продуктів.

Загальновизнано, що дані про харчові відходи отримати важко [18], ті оцінки, які є, свід-
чать про те, що приблизно 30% щорічного світового врожаю ніколи не споживається людьми 
[19]. Приблизно 1,3 мільярда тонн їжі, або третина загального світового виробництва, втрачаєть-
ся [20]. При цьому європейці та північноамериканці витрачають приблизно 100 кг їжі на душу 
населення щороку. У країнах Африки на південь від Сахари та Південної або Південно-Схід-
ної Азії витрачається лише 6–11 кг їжі на людину на рік. Крім того, причини харчових відходів 
у  всьому світі різні. В індустріальних країнах низька вартість їжі означає, що величезна кількість 
їжі псується перед вживанням або її просто викидають через смак або не привабливий вигляд. 
Однак в інших країнах причини втрат їжі пов’язані в основному з неефективним збиранням вро-
жаю, неадекватними засобами для зберігання та охолодження, а також з низькою якістю паку-
вання та виробничих процесів [21]. Іншими словами, в країнах, що розвиваються, втрата їжі 
відбувається на фермі або біля неї, тоді як у розвинутих країнах втрата їжі відбувається ближче 
до кінця харчового ланцюга споживача.
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Аналіз численної літератури та кращих світових практик показав, що найкращі стратегії 
для зменшення цих втрат їжі включають кращу освіту, кращу інфраструктуру для зберігання про-
дуктів, кращий доступ до ринків для дрібних фермерів і створення можливостей для колективно-
го маркетингу. Інвестування в сільськогосподарські технології, транспорт, інфраструктуру та ко-
мунікаційні технології можуть допомогти зменшити втрати їжі. Однак важливо також зазначити, 
що на втрати їжі можуть також впливати багато інших факторів, таких як доступ до регулярного 
енергопостачання, державна політика та регулювання й багато інших. Тому важливо детально 
дослідити, які існують чинники втрат їжі. Багато факторів сприяють цьому марнотратству – по-
ведінка споживачів формується не тільки під впливом індивідуальних та міжособистісних факто-
рів, а й під впливом існуючої системи харчування, наприклад, яка державна політика, маркетинг 
продуктів харчування та ЗМІ.

Що стосується нашого дослідження, то необхідно зазначити, що державна політика щодо 
впровадження ЄЗК і реалізації завдання зі зменшення втрат їжі та харчових відходів може відбу-
ватися на макрорівні (законодавство, оподаткування, інфраструктура тощо), але бажано почина-
ти з мікрорівня – на рівні потреб окремо взятої особи. Дослідники, неурядові організації, орга-
ни публічної адміністрації працюють на зменшення харчових відходів, але відносно мало уваги 
та координації зосереджено на підтримці споживача у скороченні відходів їжі. Тому на нашу 
думку необхідно розробити і прийняти Національну стратегію управління харчовими відходами 
до 2050 року, в якій і визначити план дій для всіх рівнів, але акцент зробити на стимулюванні 
споживача щодо скорочення харчових відходів.

4. Діджиталізації (цифровізація) сільського господарства. Уже сьогодні в сільському гос-
подарстві існують нові прийоми роботи, в яких задіяні цифрові і технологічні інновації, що під-
вищують його ефективність. Використання дронів в землеробстві і в цілому в сільському гос-
подарстві – одне з найбільш перспективних напрямків застосування цієї технології. Безпілотні 
літаючи апарати (БЛА) можуть бути ефективно використані для планування і контролю етапів 
сільськогосподарського виробництва, а також для хімічної обробки посівів та інших рослин. При 
цьому основним критерієм для впровадження БЛА є економічна доцільність. БЛА дозволяють 
отримувати актуальну і ефективну інформацію тоді, коли вона вам необхідна, крім того, нако-
пичена за тривалий період інформація дозволяє аналізувати процеси в динаміці. Апарати осна-
щують спеціальними датчиками, які точково виявляють заражені зони посівів, точково наносять 
добрива і поливають рослини. За три години БЛА може засіяти 10 км2 землі. Ще один спосіб за-
стосування дронів – це спостереження, контроль за роботою працівників, сільськогосподарської 
техніки, охорона угідь. А встановлення на дрони тепловізорів забезпечує також охорону вночі. 
GPS-контроль дозволяє здійснити багато з того, що ще недавно здавалося неймовірним [22]. 

Використовуючи дану систему, можна контролювати багато параметрів, серед яких: 
1) місце розташування та маршрути пересування всієї техніки; 2) витрати палива в русі, витрати 
палива під час стоянок, витрати палива під час виконання робіт на полях, витрати палива на 
1 гектар обробленої площі і т.д.; 3) час в’їзду і виїзду з поля, час простоїв і виконання польо-
вих робіт; 4) площа оброблених ділянок полів. Крім того, система дозволяє: 1) наносити карти 
полів або імпортувати їх з інших картографічних програм; 2) вести облік історії обробки полів, 
чергування сільськогосподарських культур; 3) автоматично ідентифікувати навісне обладнання і 
визначити вид виконуваних робіт; 4) автоматично ідентифікувати водіїв для обліку часу робіт; 
5) задавати розцінки робіт для попереднього розрахунку вартості виконаних робіт; 6) порівнюва-
ти заплановані польові роботи з фактично виконаними [22].

Наприклад, Cropwise Operations [23] – це світова компанія з надання дистанційних послуг 
для агробізнесу. Вона активно працює у 50 країнах світу, наприклад в: Україні, Казахстані, Мол-
дові, Уругваї, Парагваї та у багатьох країнах Африки [24]. Вона надає послуги з: моніторингу 
усіх полів в одній системі; зміни стану посівів в режимі реального часу; миттєвого сповіщення 
про проблеми на полях; контролю ситуації на полях навіть офлайн; прогнозу урожаю.

Також є приклади і новітніх IT продуктів запроваджених українськими агрокомпаніями, 
зокрема: 1) METEOTREK [25] – продукт для моніторингу погодних умов, планування техно-
логічних операцій в агровиробництві і моделювання ризиків виникнення захворювань рослин; 
2) PROFEED [26] – комплексна система контролю й управління процесом годування тварин на 
м’ясо-молочних фермах. Вона допомагає оптимізувати бізнес-процеси і раціонально використо-
вувати корм [22].

Однак, цифровізація сільського господарства неможлива без належного доступу до ши-
рокосмугового Інтернету у сільській місцевості, тому цей індикатор є важливим. Наразі Укра-
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їна має нижчу вихідну позицію порівняно з ЄС (відповідно 55% та 82%), у той же час має на-
мір рухатися в одному напрямі з ЄС, суттєво скоротити відставання від ЄС та визначає амбітні 
цілі щодо покращення доступу сільського населення до широкосмугового Інтернету (охоплення 
95% с/г населення в Україні та 100% в ЄС) [11].

Отже,  цілі і завдання державної політики України щодо впровадження ЄЗК в сільське гос-
подарство корелюються із напрямками формування зазначеної політики, а також із суміжними 
сферами: екологічною (кліматичною), розвитку сільських територій, органічного виробництва, 
диджиталізацією тощо.

Висновки. До завдань державної політики України щодо впровадження ЄЗК в сільське 
господарство відносяться наступні: 1) стимулювання розвитку зеленого сільського господарства; 
2) підтримка у формуванні сталого режиму виробництва та споживання продуктів харчування; 
3) зменшення втрат їжі та харчових відходів; 4) діджитилізація (цифровізація) сільського госпо-
дарства та покращення доступу до широкосмугового Інтернету.

Список використаних джерел:
1. Тертичка В.  Державна політика: аналіз і впровадження в Україні : автореф. дис. ... д-ра 

наук. з держ. управління : 25.00.01 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2004. 36 с. 
2. Положення про міжвідомчу робочу групу з питань координації подолання наслідків 

зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії «Європейський зелений курс» : Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. № 33. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/33-2020-%D0%BF#Text

3. The European Green Deal/ COM/2019/640 final Communication from the Commission 
to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, 2019. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN

4. European Parliament resolution of 15 January 2020 on the European Green Deal (2019/2956 
(RSP)). European Parliament, 2020. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2020-0005_EN.html

5. Європейський зелений курс: можливості та загрози для України.  Аналітичний доку-
мент. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2020. URL: https://www.rac.org.ua/
uploads/content/571/files/european-green-dealuafinal.pdf

6. Sustainable Development Goals. European Commission website, 2020.  URL: https://
ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_en

7. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Поста-
нова Кабінет Міністрів України від 03.03.2021 р. №179.  URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-
zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179

8. Алеканкіна К., Ткаченко Я. Зелений курс в ЄС та Україні: виклики та перспективи. «Вокс 
Україна», 2021. URL: https://voxukraine.org/zelenyj-kurs-v-yes-ta-ukrayini-vyklyky-ta-perspektyvy/

9. Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінет 
Міністрів України від 12.06.2020 р. № 471. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-
programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-t120620

10. Національна економічна стратегія 2030. Центр економічного відновлення, 2020.  
URL: https://nes2030.org.ua/#rec245890384

11. Картування стратегічних цілей України та ЄС у контексті Європейського зеленого 
курсу: вектори розвитку та флагманські ініціативи». Аналітичний документ. Ресурсно-аналітич-
ний центр «Суспільство і довкілля», 2021. URL: https://www.rac.org.ua/uploads/content/615/files/
mappingeuropean-green-deal2021ua.pdf

12. Кучер М. Імплементація Європейського «зеленого курсу» в інтересах українського 
аграрного сектору. AgroPolit.com, 2021.  URL: https://agropolit.com/blog/458-implementatsiya-
yevropeyskogo-zelenogo-kursu-v-interesah-ukrayinskogo-agrarnogo-sektoru

13. Вектори економічного розвитку 2030. Кабінет Міністрів України, 2021.  URL:  
https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf

14. Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року : Роз-
порядження Кабінет Міністрів України від 14.08. 2019 р. № 688-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/688-2019-%D1%80#Text

15. План заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період 
до 2030 року : Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. № 1567-р.  
URL: https://mepr.gov.ua/news/36573.html

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/33-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/33-2020-%D0%BF#Text
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://www.rac.org.ua/uploads/content/571/files/european-green-dealuafinal.pdf
https://www.rac.org.ua/uploads/content/571/files/european-green-dealuafinal.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_en
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179
https://voxukraine.org/zelenyj-kurs-v-yes-ta-ukrayini-vyklyky-ta-perspektyvy/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-t120620
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-t120620
https://nes2030.org.ua/#rec245890384
https://www.rac.org.ua/uploads/content/615/files/mappingeuropean-green-deal2021ua.pdf
https://www.rac.org.ua/uploads/content/615/files/mappingeuropean-green-deal2021ua.pdf
https://agropolit.com/blog/458-implementatsiya-yevropeyskogo-zelenogo-kursu-v-interesah-ukrayinskogo-agrarnogo-sektoru
https://agropolit.com/blog/458-implementatsiya-yevropeyskogo-zelenogo-kursu-v-interesah-ukrayinskogo-agrarnogo-sektoru
https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80#Text
https://mepr.gov.ua/news/36573.html


107

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

16. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations, 
2015. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

17. Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 
2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC)  
No 834/2007 (OJ L 150, 14.6.2018, p. 1–92).

18. Parfitt, J., Barthel, M., Macnaughton, S. Food waste within food supply chains: Quantification 
and potential for change to 2050. Royal Society, 2010. https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0126.

19. Global Food: Waste Not Want Not. Institute for Mechanical Engineers, 2013.
20. Food and Agriculture Organization (FAO). Global Food Losses and Food Waste. FAO, 2011.
21. Bahadur, Krishna, Iftekharul Haque, Alexander F. Legwegoh and Evan D. G. Fraser. 

Strategies to Reduce Food Loss in the Global South. Sustainability, 2016, 8(7). https://doi.org/10.3390/
su8070595

22. Сільське господарство в Україні. DLF Attorneys-at-law, 2020. URL: https://dlf.ua/ua/
silske-gospodarstvo-v-ukrayini/

23. Cropwise Operations. Цифрове рішення для агровиробництва, 2021. URL: https://
ua.cropwise.com/operations#features

24. Cropwise Operations. Latifundist Media, 2021. URL: https://latifundist.com/kompanii/ 
948-cropio

25. METEOTREK. Офіційний сайт, 2021. URL: http://meteotrek.ua/
26. PROFEED. Офіційний сайт, 2021. URL: https://profeed.systems/?fbclid=IwAR0dTuKsy_

NqGHTXPURNwWTg6MCN3wpbyfD-JySeXC_q9lg-kP7uZsikITo

http://royalsocietypublishing.org/
https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0126
https://doi.org/10.3390/su8070595
https://doi.org/10.3390/su8070595
https://dlf.ua/ua/silske-gospodarstvo-v-ukrayini/
https://dlf.ua/ua/silske-gospodarstvo-v-ukrayini/
https://ua.cropwise.com/operations#features
https://ua.cropwise.com/operations#features
https://latifundist.com/kompanii/948-cropio
https://latifundist.com/kompanii/948-cropio
http://meteotrek.ua/


108

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 2, 2021

© КАЛЬНА А.В. – ад’юнкт кафедри публічного управління та адміністрування (Національна 
академія внутрішніх справ)

УДК 342.951:347
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2021.6.2.29

КАЛЬНА А.В.

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ  
У СФЕРІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

THE CONCEPT AND SIGNS OF AN ADMINISTRATIVE OFFENSE  
IN THE FIELD OF THE ELECTION PROCESS

У статі сформульовано поняття адміністративного правопорушення у сфері ви-
борчого процесу, яке пропонується розуміти як суспільно-шкідливе, протиправне, 
винне діяння (дію чи бездіяльність), що посягає на суспільні відносини у сфері 
виборчого процесу та за яке законодавством встановлена адміністративна відпові-
дальність, зокрема статтями 2127–21224 КУпАП.

Суспільна шкідливість як ознака адміністративного правопорушення у сфері 
виборчого процесу полягає в заподіянні чи можливості заподіяння шкоди суспіль-
ним відносинам, пов’язаних із реалізацією виборчих прав громадян. В даному ви-
падку ступінь суспільної шкідливості визначається характером посягання на демо-
кратичні інститути в державі. 

З точки зору теорії адміністративно-деліктного права поняттю порушен-
ня виборчого законодавства взагалі або ж адміністративного порушення у сфері 
виборчого процесу властиві всі ознаки адміністративного порушення як такого.  
На підставі аналізу ст. 9 КУпАП та узагальнення  поглядів вчених з цього питання, 
виділено такі ознаки адміністративного правопорушення у сфері виборчого проце-
су: а) наявність діяння (дії чи бездіяльності); б) суспільна шкідливість; в) адміні-
стративна протиправність; г) винність; д) адміністративна караність.

Ключові слова: вибори, виборчий процес, адміністративне правопорушення, 
адміністративна відповідальність, поліцейська діяльність, протидія правопору-
шенням.

The article formulates the concept of an administrative offense in the field of the 
election process, which is proposed to be understood as a socially harmful, illegal, 
culpable act (action or inaction) that affects public relations in the field of the election 
process and for which administrative responsibility is established by legislation, in 
particular, articles 2127–21224  KUPAP.

Public harm as a sign of an administrative offense in the field of the electoral process 
consists in causing or the possibility of causing damage to social relations related to the 
exercise of citizens' electoral rights. In this case, the degree of social harm is determined 
by the nature of encroachment on democratic institutions in the state.

From the point of view of the theory of administrative-delict law, the concept of a 
violation of election legislation in general or an administrative violation in the field of the 
election process is characterized by all the signs of an administrative violation as such. 
Based on the analysis of Art. 9 of the Code of Criminal Procedure and summarizing the 
views of scientists on this issue, the following signs of an administrative offense in the 
field of the election process are highlighted: a) the presence of an act (action or inaction); 
b) social harm; c) administrative illegality; d) guilt; e) administrative penalty.

Key words: elections, election process, administrative offense, administrative 
responsibility, police activity, combating offenses.
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Вступ. Провідне місце у системі публічно-правового забезпечення виборчих прав громадян 
належить нормам адміністративного права, які в умовах сьогодення переживають стан подальшого 
розвитку. Це пов’язано з тим, що після здобуття Україною незалежності йде постійний процес 
зміни виборчого законодавства, на що мають реагувати теорія і практика адміністративного права, 
з метою розвитку, уточнення і забезпечення реалізації конституційно-правових норм. Забезпечен-
ня виборчих прав громадян є провідною проблемою сьогодення, оскільки порушення цього права 
призводить до сумнівів у легітимності публічної влади в будь-якій державі. Тому комплексне до-
слідження проблем адміністративно-правового забезпечення протидії адміністративним правопо-
рушенням у сфері виборчого процесу та вироблення пропозицій щодо удосконалення законодав-
ство у сфері виборчих прав громадян сприятимуть розбудові розвиненої демократичної правової 
держави та допоможе громадянам реалізувати своє конституційне право обирати і бути обраними 
до органів державної влади й органів місцевого самоврядування.

Стан дослідження. Теоретичною основою дослідження стали роботи учених стосовно ви-
вчення різних аспектів адміністративно-правової протидії правопорушенням у сфері виборчого 
процесу, зокрема В.Б. Авер’янова, Н.І. Ануфрієва, В.Г. Афанасьєва, О.М. Бандурки, Ю.П. Битя-
ка, В.В. Бевзенка, В.М. Гаращука, В.В. Галунька,  Е.Ф. Демського, Є.В. Додіна, Р.А. Калюжного, 
С.В. Ківалова, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Т.О. Коломоєць, Л.В. Коваля, О.В. Кузьменко, В.І. Ку-
рила, О.Г. Мурашина, Н.Р. Нижник, В.І. Олефіра, В.Ф. Опришка, О.І. Остапенка, С.В. Пєткова, 
Ю.І. Римаренка, В.Д. Сущенка, О.Ю. Синявської, М.М. Тищенка, Ю.О. Фрицького, В.К. Шкарупи, 
Х.П. Ярмакі та ін.

Окремі аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері виборчого 
процесу були предметом дослідження таких науковців, як І. БарановО. Волощук, В. Гайдук, Д. Го-
лосніченко, Я. Давидович, В. Ковтунець, О. Колесников, В. Колесниченко, В. Кравченко, І. Луговий, 
О. Нельма, О. Осадчук, В. Плукар, М. Смокович, В. Співак, П. Стецюк, В. Стукаленко, та ін. Проте, 
вони лише розкрили окремі аспекти адміністративно-правового забезпечення виборчого процесу.

Метою статті є дослідження поняття та ознак. адміністративних правопорушень у сфері 
виборчого процесу

Виклад основних положень. Розглядаючи підстави адміністративної відповідальності 
за правопорушення у сфері виборчого процесу, пропонується відштовхуватися від загальних 
уявлень та понять з цього питання. Питання наукового дослідження підстав адміністративної 
відповідальності займає одне з провідних місць в теорії адміністративно-деліктного права, тому 
що вона безпосередньо пов’язана із встановленням обсягу застосування заходів адміністратив-
ного стягнення та із забезпеченням законності при притягненні до відповідальності, дотриман-
ням прав і свобод громадян.

Досить поширеною є позиція Д.М. Бахраха, який у своїх роботах  виділяє три підстави 
адміністративної відповідальності: 

1) нормативна – наявність системи норм які її регулюють;
2) фактична – діяння конкретного суб’єкта, яке порушує правові приписи, які охороняють-

ся адміністративними санкціями (адміністративне правопорушення);
3) процесуальна – акт компетентного суб’єкта про накладення конкретного стягнення 

за конкретне адміністративне правопорушення [1, с. 281].
Значення нормативної підстави адміністративної відповідальності полягає в тому, що 

адміністративна відповідальність взагалі не може виникнути, якщо така можливість не перед-
бачена адміністративно-деліктним законодавством [2, c. 280–282]. Аналіз наукових досліджень 
свідчить, що зміст нормативної підстави адміністративної відповідальності, можна подати таким 
чином:

а) матеріально-правові норми (визначають склади адміністративних проступків);
б) компетенційні норми (встановлюють коло суб’єктів, які мають право накладати адміні-

стративні стягнення);
в) процесуальні норми (регламентують процедуру притягнення до адміністративної від-

повідальності, її процесуальну форму).
Нормативною підставою адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері 

виборчого процесу на даний час виступає Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Питання захисту виборчих прав громадян за допомогою норм, які встановлюють адмі-

ністративну відповідальність вперше було визначено у законодавстві, коли до глави 15 КУпАП 
«Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління» було 
включено ст. 1862, якою було передбачено відповідальність за окремі порушення у сфері вибор-
чого процесу [3].
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Пізніше, у 2006 році до КУпАП було включено окрему главу 15-А «Адміністративні пра-
вопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок 
його забезпечення», яка на той час містила 14 статей [4]. Збільшення кількості та видів право-
порушень у сфері виборчого процесу, за які законодавством встановлена адміністративна відпо-
відальність, вбачається доцільним та  своєчасним заходом, адже це дозволяє забезпечити більш 
доскональний захист суспільних відносин у сфері здійснення народного волевиявлення. 

До фактичних підстав настання адміністративної відповідальності відносять наявність 
складу адміністративного правопорушення.

У наукових джерелах адміністративне правопорушення розглядається як феномен, якому 
притаманні наступні особливості: 

- адміністративне правопорушення (проступок) – явище соціальне, оскільки породжуєть-
ся сукупністю об’єктивних і суб’єктивних умов соціального буття людей; 

- адміністративне правопорушення (проступок) – має історичний характер; 
- адміністративне правопорушення (проступок) – суспільно шкідливе, масове явище, тому 

що складається із множинної сукупності специфічних актів індивідуальної поведінки людей 
у суспільстві, яке завдає чи може завдати шкоду (як матеріальну, так і нематеріальну) суспільним 
відносинам, які охороняються нормами адміністративного права;

- адміністративне правопорушення (проступок) – правове явище, оскільки з метою за-
хисту від нього суспільство вимушене встановлювати відповідні правові заборони, забезпечені 
можливостями адміністративного примусу [5, с. 13].

Адміністративне правопорушення, яке посягає на виборчі права громадян, є фактичною 
підставою для настання адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері виборчого 
процесу.

Науковцями зазначається, що в адміністративно-правовій доктрині, а потім у законодав-
стві і юридичній практиці, історично склалися два підходи до сутності і змісту поняття «адміні-
стративне правопорушення».

Відповідно до першого таким є порушення прав громадян та інших юридично підвладних 
суб’єктів адміністративно-правових відносин з боку суб’єкта, що здійснює публічне управління, 
при виконанні останнім управлінських функцій.

Отже, це управлінське правопорушення, або правопорушення у сфері управлінської (ад-
міністративної) діяльності. Такі правопорушення породжують адміністративну (управлінську) 
відповідальність держави. Вона реалізується у формі скасування адміністративного акту та від-
шкодування заподіяного збитку. Для обґрунтованого вирішення справ про такі правопорушення 
утворюється інститут адміністративної юстиції [6].

Дослідниками вказується, що у рамках першого підходу інститут адміністративних право-
порушень розвивається за доктриною, законодавством і практикою західних країн. У результаті 
він стає найважливішим засобом контролю суспільства за виконавчою владою.

Зазначені вище інститути адміністративних правопорушень разом з інститутами адміні-
стративної юстиції становлять основу сучасного адміністративного права Франції, ФРН, Австрії, 
Італії, Бельгії й інших країн. Потреба проконтролювати адміністративну владу, власне, одна 
з причин (обставин) появи адміністративного права.

У відповідності до другого підходу адміністративне правопорушення – це порушення гро-
мадянином загальнообов’язкових правил або адміністративних установлень, за вчинення яких 
передбачено адміністративний (суб’єктом адміністративної влади одноосібно) порядок накла-
дення стягнень.

Такий підхід сформувався ще за радянських часів, коли порушення громадянином загаль-
нообов’язкових правил, які не підпадають під дію кримінального законодавства, розглядаються 
у спрощеному, позасудовому порядку. За процедурою розгляду вказані правопорушення отри-
мують назву адміністративних. У даному випадку термін «адміністративне» відбиває не власти-
вість самої протиправної дії, а вказує на порядок розгляду справи щодо такої дії [6]. 

У даному дослідженні пропонується розглядати адміністративне правопорушення у сфері 
виборчого процесу, що посягає на виборчі права громадян, саме зі сторони другого підходу.

Сформулювати поняття адміністративного правопорушення у сфері виборчого процесу 
можливо лише на основі системного аналізу ряду ознак, які в сукупності складають сутність 
делікту.

У відповідності до положень ст. 9 КУпАП визначається, що «адміністративним правопо-
рушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи безді-
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яльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встанов-
лений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність» [7]. 

Можливо зазначити, що адміністративним правопорушенням визнається тільки кон-
кретне діяння (умисне чи необережне) у формі дії чи бездіяльності, тобто певний акт поведінки 
суб’єкта. А сама адміністративна відповідальність не може наступати за певні думки щодо адмі-
ністративного правопорушення, висловлення наміру вчинити адміністративний проступок, якщо 
тільки у висловленні наміру не міститься підбурювання до вчинення правопорушення.

Відсутність серед переліку загальних ознак у Загальній частині КУпАП, а також в Особли-
вій частині КУпАП, при формулюванні законодавчих конструкцій конкретних  адміністративних 
правопорушень, такої специфічної  ознаки як суспільна шкідливість, обумовлює дискусію з цьо-
го питання в науці адміністративного права. 

Домінуючою позицією в науці є уявлення про те, що суспільна шкідливість як ознака є 
матеріальною характеристикою адміністративного проступку, суспільна небезпечність, у свою 
чергу, якісна характеристика злочинного діяння [8, с. 34]. Проте існують й інші погляди. Части-
на вчених висловлюють думку про те, що адміністративним проступкам притаманна суспільна 
небезпека [9, с.43-45]. Інші вважають, що ні суспільна небезпечність ні суспільна шкідливість 
не притаманна адміністративному правопорушенню [10, с.178-181]. Інша науковці вказують, що 
суспільною небезпечністю характеризуються тільки частина адміністративних деліктів, однак 
більшість адміністративних правопорушень цією властивістю не володіють [11, с. 6].

Суспільна шкідливість як ознака адміністративного правопорушення у сфері виборчого 
процесу полягає в заподіянні чи можливості заподіяння шкоди суспільним відносинам, пов’яза-
них із реалізацією виборчих прав громадян. В даному випадку ступінь суспільної шкідливості 
визначається характером посягання на демократичні інститути в державі. 

Так як адміністративне правопорушення якісно відрізняється від злочину, при розмеж-
уванні адміністративних деліктів і злочинів не слід брати за основу уявлення про матеріальну 
єдність усіх правопорушень, обумовлене тим, що всі вони – суспільно небезпечні. Усім адміні-
стративним правопорушенням притаманна єдина ознака – суспільна шкідливість. 

Відносно цього твердження, слушною є позиція, згідно якої незважаючи на велику подіб-
ність адміністративних проступків та злочинів, вони суттєво відокремлюються один від одного, 
суворо індивідуалізовані і є самостійними видами правопорушень [12, с. 203].

На додаток до вказаного можливо навести думку В.Д. Сущенко про те, що діалектичне 
розуміння первинності і вторинності, співвідношення моралі і права приводить до висновку, що 
ознака суспільної небезпечності не присвоюється конкретному діянню у зв’язку з віднесенням 
його до розряду протиправних, а навпаки, якраз усвідомлення суспільної небезпечності визначе-
ного поведінкового акту спричинює волевиявлення [13, с. 28].

У разі якщо той чи інший проступок перестав мати суспільну шкідливість і набув нової 
якості – суспільної небезпечності, то його необхідно криміналізувати, тобто визначити на зако-
нодавчому рівні як злочин. Крім того, може також існувати і зворотній процес – декриміналізація 
(коли діяння перестає бути кримінально караним, а за його вчинення встановлюється адміністра-
тивна відповідальність).

Також для забезпечення уніфікації підходів до вивчення цього питання науковцями про-
понувалось законодавчо закріпити суспільну шкідливість як невід’ємну ознаку будь-якого адмі-
ністративного правопорушення [14].

Крім того, обов’язковою ознакою діянь, які утворюють адміністративне правопорушення 
у сфері виборчого процесу, є їх адміністративна протиправність. Сама по собі суспільно-шкід-
лива спрямованість поведінки не може бути підставою для притягнення до адміністративної 
відповідальності. Суспільна шкідливість і адміністративна протиправність в механізмі правопо-
рушення виступають, як логічно взаємообумовлені правові категорії, які відображають, з однієї 
сторони, зміст, а з іншої – форму діяння [15, с. 95]. 

Для того щоб адміністративне правопорушення знайшло своє конкретне вираження, не-
обхідна юридична форма. Досліджуючи адміністративне правопорушення слід відмітити, що 
протиправність є основною властивістю будь-якого правопорушення. Правопорушення являють 
собою виключно протиправні проступки. Правова природа протиправних дій обумовлюється 
тим, що всі ознаки правопорушень передбачаються нормами права. Відсутність протиправності 
говорить про відсутність самого правопорушення.

Враховуючи зазначене, адміністративним проступком у сфері виборчого процесу можли-
во вважати тільки діяння, яке заборонене нормами адміністративно-деліктного права.
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Також однією з обов’язкових ознак адміністративного правопорушення є винність особи, 
що вчинила протиправне діяння. У правовій науці вина, що стосується всіх правопорушень, ви-
значається як психічне відношення особи до свого діяння і його шкідливих наслідків. Винність 
не є чимось зовнішнім по відношенню до проступку. Це його атрибутивна властивість, істотна 
ознака, обов’язкова умова настання відповідальності. Якщо в діях особи вини не встановлено, 
якщо шкідливі наслідки стали результатом випадкового збігу обставин, значить немає вини, не-
має суб’єктивної сторони, немає проступку і не може бути  відповідальності [11, с. 44].

Інша ознака – адміністративної караності, також є необхідною для адміністративного про-
ступку. Адже будь-яке порушення норм адміністративного права не можна визначити як адміні-
стративний делікт. Діяння, що порушує законодавство про вибори, можливо визначити як адмі-
ністративне правопорушення тільки в тому випадку, якщо воно тягне можливість застосування 
адміністративно-правових заходів стягнення.

Висновки. Підсумовуючи викладене необхідно сформулювати поняття адміністративно-
го правопорушення у сфері виборчого процесу, яке пропонується розуміти як суспільно-шкідли-
ве, протиправне, винне діяння (дію чи бездіяльність), що посягає на суспільні відносини у сфе-
рі виборчого процесу та за яке законодавством встановлена адміністративна відповідальність,  
зокрема статтями 2127–21224 КУпАП.

З точки зору теорії адміністративно-деліктного права поняттю порушення виборчого зако-
нодавства взагалі або ж адміністративного порушення у сфері виборчого процесу властиві всі озна-
ки адміністративного порушення як такого. Враховуючи вище викладене, аналізуючи ст. 9 КУпАП 
і узагальнюючи погляди вчених з цього питання можна виділити такі ознаки адміністративного 
правопорушення у сфері виборчого процесу: а) наявність діяння (дії чи бездіяльності); б) суспіль-
на шкідливість; в) адміністративна протиправність; г) винність; д) адміністративна караність.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ЦИФРОВІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: 
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

GLOBAL EXPERIENCE OF DIGITALIZATION OF LOCAL GOVERNMENT BODIES: 
TODAY'S CHALLENGES

У статті досліджено світові національні програми та стратегії цифровізації 
на прикладі США та ЄС. Зазначено, що цифрові стратегії різних країн є набагато 
більш гетерогенні, ніж документи середньострокового економічного планування, 
чотирьох- і п’ятирічні плани розвитку. Деякий порівняльний аналіз існуючих стра-
тегій цифрового розвитку країн має допомогти: сформулювати узагальнений поря-
док денний для країн з різними типами економічного і соціального розвитку; більш 
ефективно розробляти національні цифрові стратегії; усвідомити мотиви, завдан-
ня, підгрунтя, можливості та обмеження процесів національного стратегування 
у країнах з ринковою або частково ринковою економікою; сформулювати можли-
вий розвиток нового погляду на питання приватно державної взаємодії з метою 
поліпшення національного економічного розвитку. Головними цілями програми 
«Порядок денний цифрової економіки США» позиціонуються створення сприят-
ливого середовища для діяльності американських компаній і забезпечення провід-
ної ролі Сполучених Штатів під час вироблення стандартів і правил гри в межах 
багатосторонніх форматів. Існуючі стратегічні документи суттєво відрізняються 
за змістом, можна виділити кілька напрямів, які можна застосувати до більшості 
країн: створення сучасної інфраструктури зв’язку, центрів зберігання і обробки да-
них; сприяння вільному обміну інформацією; розширення спектра інформаційно- 
комунікаційних послуг; упровадження нових інтелектуальних мереж, платформ і 
технологій за одночасного забезпечення їх інтероперабельності (функціональної 
сумісності); розвиток електронної торгівлі; скасування обмежень, що заважають 
веденню бізнесу; стимулювання підприємницької ініціативи і фінансування в ІКТ; 
надання пільг малому та середньому бізнесу; підвищення рівня інформаційної без-
пеки та довіри користувачів до Інтернет-сервісів; підготовка фахівців і підвищення 
загального рівня комп’ютерної грамотності. Зроблено висновок, що, не дивлячись 
на суттєві відмінності, цифрові стратегії різних країн мають спільні характери-
стики: інвестиції в інфраструктуру широкосмугового доступу;  підвищення рівня 
проникнення Інтернету; акцент на зв’язках Інтернет-індустрії з іншими галузями. 
Деякі стратегії обмежені переважно розвитком ІКТ, включно з такими технологіч-
ними сферами, як Інтернет, широкосмуговий доступ та електронна комерція, та не 
інтегрують ІКТ з більшістю традиційних сфер.

Ключові слова: цифрові програми, цифровізація, управлінська діяльність, 
адміністративно-правове регулювання, стратегія цифровізації.

The article examines global national digitalization programs and strategies on the 
example of the USA and the EU. It is noted that digital strategies of different countries 
are much more heterogeneous than medium-term economic planning documents, 
four- and five-year development plans. Some comparative analysis of existing digital 
development strategies of countries should help: formulate a generalized agenda for 
countries with different types of economic and social development; develop national 
digital strategies more effectively; to understand the motives, tasks, background, 
possibilities and limitations of national strategizing processes in countries with a 
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market or partially market economy; to formulate the possible development of a new 
perspective on the issue of private-state interaction with the aim of improving national 
economic development. The main goals of the US Digital Economy Agenda are to create 
a favorable environment for the activities of American companies and ensure the leading 
role of the United States in the development of standards and rules of the game within 
multilateral formats. The existing strategic documents differ significantly in content, 
several directions can be identified that can be applied to most countries: creation of 
modern communication infrastructure, data storage and processing centers; promotion of 
free exchange of information; expansion of the range of information and communication 
services; introduction of new intelligent networks, platforms and technologies while 
simultaneously ensuring their interoperability (functional compatibility); development 
of electronic trade; cancellation of restrictions that prevent business; stimulation of 
entrepreneurial initiative and financing in ICT; providing benefits to small and medium-
sized businesses; increasing the level of information security and user trust in Internet 
services; training specialists and increasing the general level of computer literacy. It was 
concluded that, despite significant differences, the digital strategies of different countries 
have common characteristics: investments in broadband access infrastructure; increasing 
the level of Internet penetration; emphasis on the connections of the Internet industry 
with other industries. Some strategies are limited mainly to ICT development, including 
technological areas such as the Internet, broadband and e-commerce, and do not integrate 
ICT with most traditional areas.

Key words: digital programs, digitalization, management activity, administrative 
and legal regulation, digitalization strategy.

Вступ. У період 2015–2018 рр. національні програми переходу до цифрової економіки 
були прийняті багатьма країнами. Експерти навіть говорять про виникнення нового типу на-
ціонального стратегічного документа, а також про новий процес національного стратегування  
[1, с. 151–175]. Водночас аналіз та співставлення існуючих на сьогодні програмних документів 
(програм і стратегій цифрового розвитку) показує, з одного боку, певну спільність підходів до 
формування таких документів, а з іншого – істотну різнорідність у форматі та змісті ключових 
ініціатив. 

Виклад основного матеріалу. Цифрові стратегії різних країн є набагато більш гетероген-
ні, ніж документи середньострокового економічного планування, чотирьох- і п’ятирічні плани 
розвитку. Деякий порівняльний аналіз існуючих стратегій цифрового розвитку країн має допо-
могти: сформулювати узагальнений порядок денний для країн з різними типами економічного і 
соціального розвитку; більш ефективно розробляти національні цифрові стратегії; усвідомити 
мотиви, завдання, підґрунтя, можливості та обмеження процесів національного стратегування 
у країнах з ринковою або частково ринковою економікою; сформулювати можливий розвиток 
нового погляду на питання приватно-державної взаємодії з метою поліпшення національного 
економічного розвитку.

ОЕСР виробила перелік заходів, необхідних для успішного впровадження цифрового по-
рядку урядами [2]:

 – розробка стратегії цифрового уряду, доповненої планом дій і інструментами оцінки 
впливу.

 – визначення структури, що забезпечує політичний мандат, повноваження і ресурси для 
розробки та координації реалізації цифрової стратегії.

 – оновлення нормативно-правової бази.
 – фінансування розробки ключових інструментів для роботи з цифровими технологіями 

(наприклад, цифрова ідентифікація, загальні служби даних, загальні бізнес-процеси) і активне їх 
впровадження в державному секторі.

 – розвиток навичок роботи з цифровими даними і технологіями в державному секторі
 – сприяння прийняттю цифрових стандартів і забезпечення їх дотримання з тим, щоб 

пропонувати більш узгоджену, сумісну і стійку цифрову урядову інфраструктуру (наприклад, 
стандартизована модель для проекту ікт, управління, стандартизована модель для бізнес-кейсів, 
стандарти обслуговування, сумісність даних).

 – реалізація політики щодо підтримки розвитку державного сектору, керуючого даними, 
а також сприяння стратегічному використанню даних і нових технологій в державному секторі.
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 – розробка стратегії відкритих державних даних (у рамках загальної структури і політики 
управління даними) із залученням зовнішніх зацікавлених сторін для управління кожним етапом 
ланцюжка створення вартості відкритих державних даних.

Питання цифрової економіки були вперше внесені до порядку денного G20 на саміті 
в Анталії у 2015 р. На цьому саміті лідери G20 визнали, що ми живемо в епоху Інтернет-еконо-
міки, яка відкриває і можливості, і виклики для глобального зростання [3]. Вони також визна-
ли, що ІКТ і їх використання можуть стати загрозою для національної безпеки. На саміті G20 
в Ханчжоу (2016 р.) було дано старт першій з «Ініціатив розвитку і співпраці в області цифрової 
економіки», націленій на прискорення розвитку цифрової економіки та інклюзивного зростання. 
Згідно з «Ініціативою», цифрова економіка характеризується як «широкий спектр економічних 
заходів, які охоплюють використання оцифрованої інформації та знань як ключового фактора 
виробництва, сучасних інформаційних мереж як важливого простору для діяльності і ефективне 
використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як важливого фактора росту про-
дуктивності та оптимізації структури економіки» 10. На саміті в Ханчжоу було відзначено, що 
ідея інноваційного зростання охоплює дії, які підтримують інновації, нову індустріальну рево-
люцію і цифрову економіку. Відповідно до згаданої Ініціативи, члени G20 погодили наступні 
принципи стимулювання цифрового економічного зростання:

1. Інновації. Інновації у сфері ІКТ і економічній діяльності мають вирішальне значення 
для всеосяжного економічного зростання.

2. Партнерство. Члени G20 вживають узгоджених зусиль з вибору питань, що стосуються 
цифрової економіки. Більш тісне партнерство між членами «Двадцятки» сприяє обміну інформа-
цією та досвідом для подальшої співпраці. 

3. Інклюзивність. Інклюзивне та відкрите бізнес-середовище сприятиме економічному 
зростанню, зміцненню взаємної довіри та надійному потоку інформації.

У квітні 2017 р. G20 провела першу нараду «цифрових» міністрів, у результаті чого було 
прийнято «Декларацію міністрів з цифрової економіки «Групи двадцяти» [3]. У Декларації від-
значено, що цифрова економіка стає дедалі більш важливим фактором глобального інклюзивного 
зростання, вона підтверджує свою прихильність створенню «орієнтованого на інтереси людей, 
відкритого для всіх і спрямованого на розвиток інформаційного суспільства», що дозволяє людям 
домагатися сталого розвитку та поліпшення якості життя. Міністри також відзначили, що роль 
цифрових технологій у світовій економіці залишається значною мірою поки ще невідомою, і це 
може створювати проблеми для інклюзивності, зайнятості тощо. Згідно з документом, особливу 
увагу слід приділяти недостатньо представленим і знедоленим групам, які ще не мають доступу до 
Інтернету. На саміті в Гамбурзі в 2017 р. «Планом дій G20» [4] передбачено забезпечити до 2025 р. 
підключення всіх своїх громадян до цифрових комунікацій. Країни «Великої Двадцятки» розро-
били стратегії розвитку цифрової економіки на середньостроковий або довгостроковий періоди. 
Кожна з прийнятих програм (або стратегій) має свою специфіку, але всі вони націлені на рішення 
національних завдань і спираються насамперед на національні інноваційні системи, оскільки 
найближчими роками цифрова економіка стане важливою рушійною силою світової економіки.

Навіть побіжний аналіз існуючих програм, стратегій і планів розвитку цифрової економі-
ки, а також огляд напрацювань у межах ОЕСР і G20 свідчать про увагу, яку приділяють цій про-
блематиці у провідних країнах світу. Хоча існуючі стратегічні документи суттєво відрізняються 
за змістом (у кожному враховується національна специфіка), можна виділити кілька напрямів, які 
можна застосувати до більшості країн:

• створення сучасної інфраструктури зв’язку, центрів зберігання і обробки даних; 
• сприяння вільному обміну інформацією;
• розширення спектра інформаційно-комунікаційних послуг; 
• упровадження нових інтелектуальних мереж, платформ і технологій за одночасного за-

безпечення їх інтероперабельності (функціональної сумісності);
• розвиток електронної торгівлі; 
• скасування обмежень, що заважають веденню бізнесу; 
• стимулювання підприємницької ініціативи і фінансування в ІКТ; 
• надання пільг малому та середньому бізнесу;
• підвищення рівня інформаційної безпеки та довіри користувачів до Інтернет-сервісів; 
• підготовка фахівців і підвищення загального рівня комп’ютерної грамотності.
При цьому пріоритетна увага надається розвитку таких наскрізних цифрових технологій, 

як Інтернет речей, індустріальний Інтернет, штучний інтелект, хмарні обчислення, квантові та 
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нові виробничі технології, компоненти робототехніки, кіберфізичні системи, технології обробки 
великого обсягу даних, бездротовий зв’язок, адитивні технології (3D-друк), блокчейн. Можна 
також виділити основні сфери, в яких ІКТ знайшли найбільш широке застосування. До них нале-
жать: розумні міста, сільське господарство, логістика та державне управління; цифрова охорона 
здоров’я; інтелектуальні енергетичні мережі (Smart Grid) і транспортні системи; фінансові по-
слуги. За різноманіття підходів до формування державних стратегій розвитку цифрової економі-
ки з огляду на свою масштабність найбільший практичний і дослідницький інтерес представля-
ють відповідні програмні документи найбільших міжнародних гравців – США і ЄС. 

Досвід США. Головними цілями програми «Порядок денний цифрової економіки США» 
позиціонуються створення сприятливого середовища для діяльності американських компаній 
і забезпечення провідної ролі Сполучених Штатів під час вироблення стандартів і правил гри 
в межах багатосторонніх форматів. За її реалізацію відповідає міністерство торгівлі США [5]. 
Координацію залучених до цього процесу чотирьох структурних підрозділів (Національний ін-
ститут стандартів і технологій, Національне агентство з телекомунікацій і інформації, Патентне 
відомство США і Управління міжнародної торгівлі) здійснює директор з цифрової економіки. 
Експертну підтримку надає Консультаційна рада з цифрової економіки (2016 р.) [6], до складу 
якої входять представники американських компаній, громадянського суспільства та академічних 
кіл. Програмою передбачається робота за чотирма напрямами: вільний і відкритий Інтернет; до-
віра і безпека в Мережі; інновації та нові технології; доступ і професійні навички [7; 8].

Досвід Європейського Союзу. У 2010 р. в ЄС було прийнято Цифровий порядок ден-
ний для Європи [8], що став першим з сімох ініціатив у межах стратегії «Європа 2020». Метою 
Цифрового порядку денного було «отримання стійких економічних і соціальних вигід шляхом 
створення спільного цифрового ринку, заснованого на швидкісному та надшвидкісному інтерне-
ті і сумісних програмах», та визначено низку проблем, вирішення яких необхідне для отримання 
потенційних переваг. Серед проблем були відзначені фрагментовані цифрові ринки, недостатня 
технічна сумісність, зростання кіберзлочинності та ризик зниження довіри до мереж, недостат-
ній обсяг інвестицій, досліджень та інновацій, недостатній рівень цифрової грамотності та про-
фесійних навичок, а також упущені можливості у вирішенні суспільних проблем. Для подолання 
цих перешкод і розкриття потенціалу цифрових технологій потрібна «комплексна та єдина по-
літична відповідь на європейському рівні» [9]. У 2015 р. в ЄС було ухвалено Стратегію єдиного 
цифрового ринку в Європі [10], в якій на підставі заходів, передбачених у Цифровому порядку 
денному, наголошувалося на необхідності забезпечення більш ефективного доступу до послуг, 
створення відповідних умов для розвитку мереж і послуг і максимального використання потен-
ціалу зростання Європейської цифрової економіки [11]. Група Світового банку зазначає, що в ЄС 
вже існували установи, що відповідають за загальну політику на регіональному рівні, в т.ч. за 
забезпечення міжнародної конкуренції на ринку телекомунікацій та інформаційних технологій, 
здійснення інвестицій в цифрову інфраструктуру і безпеку, а також у загальноєвропейські науко-
во-дослідні програми [12]. Реалізація Стратегії єдиного цифрового ринку для Європи розгорта-
лася і триває в рамках вже створених загальноєвропейських установ і структур управління [13].

У кожній країні ЄС реалізуються власні національні програми. Створення єдиного циф-
рового ринку здійснюється за трьома напрямами. Перший – «Полегшення доступу споживачів і 
бізнесу до товарів і послуг через Інтернет в межах всього Євросоюзу» – включає наступні ініці-
ативи [14; 15]: 

• полегшення транскордонної електронної торгівлі. Завдання полягає в розробці правил, 
які користувалися б довірою у бізнесу і споживачів. Для цього проводиться гармонізація правил 
укладання контрактів і захисту споживачів під час купівлі будь-якого товару (тобто фізичного 
або його електронного варіанту), вносяться зміни до Регламенту про співпрацю в галузі захисту 
прав споживачів; 

• більш ефективна і доступна за ціною поштова доставка. Європейська Комісія дослі-
дила причини високої вартості доставки посилок з-за кордону, яка стримує розвиток транскор-
донної електронної торгівлі, і намагається виробити заходи для підвищення транспарентності 
роботи поштових служб;

 • припинення невиправданого блокування за географічним принципом, під яким розумі-
ється відмова користувачам у доступі до сайтів на території інших держав-членів ЄС і перена-
правлення їх на сайти країн перебування. ЄК готує зміни до законодавства ЄС, щоб припинити 
практику необґрунтованого блокування; 
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• поліпшення доступу до цифрового контенту і вдосконалення нормативно-правової бази 
захисту авторських прав. Ця проблема може виникнути під час переїздів громадян до іншої 
країни. Крім того, науковці зазнають труднощів з доступом до матеріалів, що підпадають під дію 
законодавства про захист авторських прав. Було обіцяно створити ефективну систему контролю 
за порушенням авторських прав; 

• скорочення навантаження, пов’язаного зі сплатою ПДВ. Через відсутність в ЄС єдиної 
ставки податку під час транскордонного постачання фізичних товарів компаніям доводиться ре-
єструватися і оплачувати його в кожній державі-члені, що негативно позначається на розвитку 
електронної торгівлі. Для вирішення цієї проблеми на товари, придбані через Інтернет за кор-
доном, поширюється механізм єдиної електронної реєстрації та сплати ПДВ, встановлюється 
єдиний поріг оподаткування для компаній-початківців, скасовуються винятки на сплату цього 
податку під час імпорту невеликих партій товару з країн – не членів ЄС.

Проте, не дивлячись на суттєві відмінності, цифрові стратегії різних країн мають спільні ха-
рактеристики: інвестиції в інфраструктуру широкосмугового доступу;  підвищення рівня проник-
нення Інтернету; акцент на зв’язках Інтернет-індустрії з іншими галузями. Деякі стратегії обмежені 
переважно розвитком ІКТ, включно з такими технологічними сферами, як Інтернет, широкосмуго-
вий доступ та електронна комерція, та не інтегрують ІКТ з більшістю традиційних сфер.
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Акцентовано увагу на необхідності з’ясувати зміст адміністративно-правового 
статусу Національної поліції України на територіальному рівні. Підкреслено, що 
адміністративно-правовий статус Національної поліції України на територіально-
му рівні є однією з провідних адміністративно-правових засад її діяльності. Здійс-
нено аналіз наукових підходів до визначення складових адміністративно-правового 
статусу органів державної влади. Наголошено на необхідності при характеристиці 
адміністративно-правового статусу органу державної влади, зокрема Національ-
ної поліції України на територіальному рівні, для позначення прав і обов’язків 
використовувати термін «повноваження». Встановлено, що повноваження Націо-
нальної поліції України є складовою її компетенції, а сфера їх реалізації визначена 
предметом відання, що також входить до складу останньої. З’ясовано, що повно-
важення Національної поліції України на територіальному рівні є похідними від 
її основних повноважень. Зазначено, що деталізація повноважень Національної 
поліції України на територіальному рівні може бути здійсненна відповідним нор-
мативно-правовим актом в залежності від напряму діяльності або функціональ-
ного призначення окремого підрозділу. Обґрунтовано, що: завдання Національної 
поліції України як змістовний елемент її адміністративно-правового статусу, в тому 
числі на територіальному рівні, є первинними по відношенню до її повноважень, 
оскільки останні є засобом їх реалізації; функції представлені як певні вектори 
реалізації її повноважень; напрями діяльності Національної поліції на територіаль-
ному рівні визначають специфіку функціонування даного правоохоронного органу. 
В якості змістовної складової адміністративно-правового статусу Національної 
поліції України на територіальному рівні розглянуто ретроспективну та позитив-
ну юридичну відповідальність. Зроблено висновок, що адміністративно-правовий 
статус Національної поліції України на територіальному рівні є однією з провідних 
адміністративно-правових засад діяльності вказаного правоохоронного органу. 
Складовими елементами адміністративно-правового статусу Національної поліції 
України на територіальному рівні є завдання, повноваження, функції та напрями 
діяльності даного правоохоронного органу, можливість застосування заходів юри-
дичної відповідальності.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, Національна поліція Укра-
їни на територіальному рівні, зміст, повноваження, юридична відповідальність, 
компетенція, завдання, функції, напрями діяльності. 

Attention has been focused on the need to clarify the content of the administrative 
and legal status of the National Police of Ukraine at the territorial level. It has been 
emphasized that the administrative-legal status of the National Police of Ukraine at 
the territorial level is one of the leading administrative-legal bases of its activity. An 
analysis of scientific approaches to determining the components of the administrative 
and legal status of state authorities has been carried out. It has been emphasized the 
need to use the term “authorization” to denote rights and obligations when characterizing 
the administrative and legal status of a state authority, in particular the National 
Police of Ukraine at the territorial level. It has been established that the powers of the 
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National Police of Ukraine are a component of its competence, and the scope of their 
implementation is determined by the subject of the mandate, which is also part of the 
latter. It has been found that the powers of the National Police of Ukraine at the territorial 
level are derived from its main powers. It has been noted that the detailing of the powers 
of the National Police of Ukraine at the territorial level can be carried out by a relevant 
normative legal act, depending on the direction of activity or the functional purpose 
of a separate unit. It has been substantiated that: the tasks of the National Police of 
Ukraine as a substantive element of its administrative and legal status, including at the 
territorial level, are primary in relation to its powers, since the latter are a means of their 
implementation; functions are presented as certain vectors for the implementation of its 
powers; the areas of activity of the National Police at the territorial level determine the 
specifics of the functioning of this law enforcement body. Retrospective and positive 
legal responsibility has been considered as a substantive component of the administrative 
and legal status of the National Police of Ukraine at the territorial level. It was concluded 
that the administrative-legal status of the National Police of Ukraine at the territorial 
level is one of the leading administrative-legal bases of the activity of the specified law 
enforcement body. Constituent elements of the administrative and legal status of the 
National Police of Ukraine at the territorial level are the tasks, powers, functions and 
areas of activity of this law enforcement body, the possibility of applying measures of 
legal responsibility.

Key words: administrative and legal status, National Police of Ukraine at the 
territorial level, content, powers, legal responsibility, competence, tasks, functions, areas 
of activity.

Постановка проблеми. Однією з провідних адміністративно-правових засад діяльності 
Національної поліції України на територіальному рівні є її адміністративно-правовий статус.  
Адміністративно-правовий статус Національної поліції України на територіальному рівні вказує 
на ряд важливих аспектів, зокрема: окреслює правові засади діяльності даного правоохоронного 
органу, оскільки об’єктивізується в них; визначає місце, роль і значення Національної поліції 
України в системі суб’єктів суспільних відносин, що виникають і розвиваються в межах відпо-
відних адміністративно-територіальних одиниць; відображає завдання, повноваження, функції 
та напрями діяльності Національної поліції на територіальному рівні; слугує засобом реаліза-
ції адміністративної правосуб’єктності Національної поліції України на територіальному рівні; 
закріплює міру юридичної відповідальності Національної поліції України на територіальному 
рівні в разі вчинення протиправних діянь, заподіяння шкоди, завданої фізичним чи юридичним 
особам рішенням, дією або бездіяльністю відповідного органу чи підрозділу. У зв’язку з чим уба-
чається актуальним питання про зміст адміністративно-правового статусу Національної поліції 
України на територіальному рівні.

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми. Адміністратив-
но-правовий статус окремих правоохоронних органів, у тому числі Національної поліції України, 
неодноразово обирався вченими як предмет наукових пошуків. Зокрема, окреслену проблемати-
ку досліджували В.В. Аброськін, О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, О.І. Безпалова, О.В. Джафарова, 
А.Т. Комзюк, В.В. Крикун, В.В. Майоров, О.А. Падалка, В.Б. Пчелін, О.Ю. Салманова, В.В. Соку-
ренко, А.В. Танько, С.О. Шатрава й інші. Однак чимала кількість питань залишаються дискусійни-
ми та невирішеними. Зокрема, відсутня одностайність у визначенні змістовних складових адміні-
стративно-правового статусу, в тому числі Національної поліції України на територіальному рівні. 

Метою статті є встановлення змісту адміністративно-правового статусу Національної по-
ліції України на територіальному рівні. 

Виклад основного матеріалу. При характеристиці адміністративно-правового статусу 
Національної поліції України на територіальному рівні слід звернути увагу на те, що багато нау-
ковців пропонують в якості його структурних складових розглядати сукупність прав та обов’яз-
ків особи. Проте, на наш погляд, у контексті характеристики адміністративно-правового статусу 
органу державної влади не доречно оперувати такими категоріями, оскільки таку сукупність слід 
позначати як його повноваження.

Зокрема, в теорії права повноваження – поняття узагальнююче й означає нерозривне по-
єднання прав та обов’язків. Більш того, юридичні повноваження (правообов’язки) державного 
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органу або його посадової особи – вид і захід владного впливу на учасника правових відносин з 
метою реалізації припису правової норми, досягнення певного соціально-корисного результату. 
Цей вплив, підкреслюють Р.С. Мельник і В.М. Бевзенко, спрямований на задоволення домагань 
уповноваженого суб’єкта або на винну особу. Юридичні повноваження не можуть бути представ-
лені як одне лише право або один лише обов’язок. При формулюванні повноважень законодавець 
в одних випадках може віддати пріоритет правам, в інших – обов’язкам. Саме тому юридичні 
повноваження постають як певні правообов’язки [1, с. 185]. Дещо схожу позицію висловлює 
О.Ф. Скакун у підручнику «Теорія держави і права (Енциклопедичний курс)», зокрема заува-
жує, що при здійсненні повноважень посадовими особами центр ваги в співвідношенні прав та 
обов’язків припадає на обов’язки, оскільки за їх невиконання настає притягнення до юридичної 
відповідальності. Проте й посадові особи мають право вимагати відповідної поведінки від інших 
органів та осіб, а також їх невтручання в сферу своєї компетенції, встановлену державою. У та-
кому разі юридичні повноваження постають як певні «правообов’язки», тобто поєднання прав та 
обов’язків – покладені обов’язки виконуються через користування наділеними правами [2, с. 530].

З огляду на що більш вірною здається позиція О.О. Бандурки, який під правовим стату-
сом державного органу розуміє певну сукупність повноважень юридично-владного характеру, 
реалізація яких забезпечує виконання покладених на нього завдань [3, с. 125]. При цьому слід 
відмітити, що владні повноваження пов’язані з компетенцією та предметом відання органів дер-
жавної влади, в тому числі Національної поліції України, які на сторінках фахової літератури 
розглядають як структурний елемент правосуб’єктності. Зокрема відмічається, що компетенція 
є одним із видів публічної правоздатності. Еволюційно вона сформувалася як структурний еле-
мент правосуб’єктності, властивої тим суб’єктам публічного права, які наділені владним ресур-
сом. Особливістю компетенції є те, що вона завжди обмежується предметом відання, тобто по-
винна реалізовуватися у певній юридично визначеній сфері суспільних відносин та на території, 
у межах якої владний суб’єкт виконує покладені на нього функції. Повноваження, своєю чергою, 
є складниками компетенції та у своїй сукупності утворюють її обсяг. Вони постають як права та 
обов’язки, що з метою виконання суб’єктом публічного права встановлених для нього законом 
функцій поєднані в єдине ціле [4, с. 234; 5, с. 287]. На нашу думку, наведений підхід потребує 
певних уточнень. По-перше, в разі якщо компетенцію державного органу розглядати як струк-
турний елемент його правосуб’єктності, то вона не може обумовлюватися владними повноважен-
нями, оскільки вони є складовою правового статусу особи, а правосуб’єктність, як зазначалося 
раніше, є передстатусним елементом. А тому, по-друге, ми підтримуємо тих вчених, які розгля-
дають компетенцію як складову правового статусу особи.

Наприклад, на думку Н.О. Армаша, компетенція – це елемент правового статусу, який 
встановлює сукупність юридично закріплених прав та обов’язків органу виконавчої влади або 
його керівника, реалізація яких забезпечує виконання їх основних функцій [6, с. 78]. З позиції 
В.А. Глуховері, органи виконавчої влади наділяються необхідною оперативною самостійністю, 
що виражається в їх компетенції – предметах управління, правах, обов’язках, територіальних 
межах діяльності кожного окремого органу (компетенція – це певний обсяг державної діяльно-
сті, покладений на конкретний орган, або коло питань, передбачених законодавством, іншими 
нормативно-правовими актами, які він має право вирішувати у процесі практичної діяльності). 
Кожен орган виконавчої влади має офіційне найменування та повноваження використовувати 
різні атрибути з державною символікою (гербовим штампом, бланками з офіційними наймену-
ваннями, тощо) [7, с. 242]. 

Погоджуємося і з думкою І.Д. Казанчук, яка вказує на те, що компетенція поєднує в собі 
два елементи: по-перше, «предмети відання» (суспільні відносини); по-друге, «права і обов’язки», 
або «владні повноваження» органу. Така позиція більш повно визначає сутнісну характеристику 
компетенції, адже охоплює не тільки права та обов’язки, а й певну сферу діяльності державних 
органів. Не можна встановити компетенцію будь-якого державного органу, не окресливши сферу 
даних йому владних повноважень, характер питань, якими він повинен займатися, оскільки ці 
питання (предмети відання) утворюють головний елемент компетенції органу [8, с. 55]. Також, 
як зауважують Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк та О.О. Погрібний, компетенція являє собою певний 
обсяг державної діяльності, покладений на конкретний орган, або коло питань, передбачених 
законодавством, іншими нормативно-правовими актами, які він має право вирішувати в процесі 
практичної діяльності. Органи влади наділяються необхідною оперативною самостійністю, що 
виражається в їх компетенції – предметах відання, правах, обов’язках, територіальних межах 
діяльності кожного окремого органу [9, с. 547]. Із чого слідує, що повноваження Національної 
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поліції України є складовою її компетенції, а сфера їх реалізації визначена предметом відання, 
що також входить до складу останньої.

Що стосується предмету відання, як елементу компетенції, його сутність на сторінках фа-
хової літератури розкривають як юридично визначену (окреслену) сферу діяльності того чи ін-
шого органу або посадової особи, без якої, власне, немає об’єктивного (матеріального) підґрунтя 
для існування та реалізації відповідних повноважень [10, с. 77]. При цьому, наголошує С.С. Ва-
силів, включення предметів відання до складу компетенції значно спрощує упорядкування вза-
ємовідносин державних органів між собою, а також державних органів з органами місцевого 
самоврядування спрощує розмежування компетенції. Деталізація компетенції забезпечує чітко 
окреслені межі, щоб уникнути плутанини в діяльності державних і суспільних структур, адже 
компетенція поряд із визначенням специфічної ролі кожного органу покликана водночас забезпе-
чувати погодження їхніх дій. Встановлюючи компетенцію кожного з державних органів, держава 
відповідно розподіляє владні повноваження між ними. Законодавець розмежовує повноваження 
органів державної влади із вказівкою на сфери їхньої діяльності та об’єкти впливу. Як вбачається 
з нормативно-правових актів, які визначають повноваження державних органів, законодавець, 
визначаючи компетенції органу, окреслює повноваження зі вказівкою на конкретні сфери діяль-
ності [11, с. 166]. Тобто компетенція Національної поліції України на територіальному рівні може 
бути охарактеризована через реалізацію її повноважень у відповідній сфері суспільних відносин. 
Саме тому при визначенні сутності адміністративно-правового статусу Національної поліції Укра-
їни на територіальному рівні основний акцент ставиться нами на характеристиці її повноважень.

Повноваження Національної поліції України на територіальному рівні є похідними від 
її основних повноважень. Останні знайшли свою об’єктивізацію в ст. 23 Закону України «Про 
Національну поліцію», згідно з приписами якої, до них відноситься: здійснення превентивної 
та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень; виявлен-
ня причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, 
вжиття у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вжиття заходів з метою виявлення 
кримінальних, адміністративних правопорушень; припинення виявлених кримінальні та адміні-
стративні правопорушення; вжиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю 
фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністра-
тивного правопорушення; здійснення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кри-
мінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснення досудового розслідування кри-
мінальних правопорушень у межах визначеної підслідності; розшук осіб, які переховуються від 
органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального 
покарання, пропали безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом; у випадках, визначе-
них законом, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийнят-
тя рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання [12]; тощо.

Більш детально наведені повноваження регламентовано приписами Положення «Про 
Національну поліцію», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 
2015 року № 877. Як свідчить аналіз даного нормативно-правового акта, окрема увага приді-
лена реалізації повноважень Національної поліції України на територіальному рівні. Зокрема, 
зазначено, що Національна поліція здійснює свої повноваження через центральний орган управ-
ління й утворені в установленому порядку територіальні (у тому числі міжрегіональні) органи 
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, райо-
нах у містах, а також заклади та установи. При цьому Національна поліція під час виконання 
покладених на неї завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами 
та службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими й 
іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого 
самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаці-
ями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також 
підприємствами, установами й організаціями [13]. 

Більш того, деталізація повноважень Національної поліції України на територіальному 
рівні може бути здійсненна відповідним нормативно-правовим актом в залежності від напря-
му діяльності або функціонального призначення окремого підрозділу. Наприклад, Інструкцією 
з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України, за-
твердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України (далі МВС України) від 23 травня 
2017 року № 440 визначено повноваження чергових частин, що можуть утворюватися у струк-
турних підрозділах Головних Управлінь Національної поліції (далі – ГУНП) [14]. Своєю чергою, 
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з метою організації належної взаємодії територіальних органів поліції та міжрегіональних тери-
торіальних органів Національної поліції України, їх структурних та відокремлених підрозділів 
під час реагування на надзвичайні ситуації, у випадку уведення правового режиму воєнного чи 
надзвичайного стану було прийнято Інструкцію «Про порядок взаємодії територіальних органів 
поліції та міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України під час реагу-
вання на надзвичайні ситуації, у випадку уведення правового режиму воєнного чи надзвичайного 
стану», затвердженої наказом МВС України від 31 жовтня 2016 року № 1129 [15].

Разом із тим, як цілком слушно було підкреслено, визначення сутності правового статусу 
особи, в тому числі адміністративно-правового, лише через її повноваження можна охарактери-
зувати як дуже вузьке, оскільки воно не охоплює значної частини питань організації і діяльності 
державних органів, які визначають їх правовий статус [3, с. 125]. 

Так, навіть якщо проаналізувати приписи законодавства, що визначають адміністратив-
но-правовий статус Національної поліції України, в тому числі на територіальному рівні, по-
бачимо, що даний орган влади, як і будь-який інший, наділяється владними повноваженнями 
задля виконання покладених на нього завдань. Зокрема, законодавець визначаючи в ст. 23 Закону 
України «Про Національну поліцію» основні повноваження Національної поліції України вико-
ристовує конструкцію «поліція відповідно до покладених на неї завдань:» [12]. Така ж сама кон-
струкція використовується й у Положенні «Про національну поліцію» [13]. З огляду на що можна 
стверджувати, що завдання Національної поліції України як змістовний елемент її адміністратив-
но-правового статусу, в тому числі на територіальному рівні, є первинними по відношенню до 
її повноважень, оскільки останні є засобом їх реалізації. Що стосується функцій як змістовного 
елементу адміністративно-правового статусу Національної поліції України на територіальному 
рівні, то вони можуть бути представлені як певні вектори реалізації її повноважень. Нарешті 
напрями діяльності Національної поліції на територіальному рівні як складові її адміністратив-
но-правового статусу визначають специфіку функціонування даного правоохоронного органу. 

В якості ще однієї змістовної складової адміністративно-правового статусу Національної 
поліції України на територіальному рівні, на нашу думку, слід розглядати юридичну відпові-
дальність. Як свідчить аналіз положень Закону України «Про Національну поліцію», законода-
вець вказує лише на юридичну відповідальність поліцейських. Зокрема, як зазначено в ч. 1 ст. 19 
(види відповідальності поліцейських) вищенаведеного нормативно-правового акта, в разі вчи-
нення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, 
матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону [12]. Із чого слідує, що до 
відповідного різновиду юридичної відповідальності може бути притягнуто окремо взятого по-
ліцейського, а не Національну поліцію в цілому. Разом із тим у ч. 2 ст. 19 Закону України «Про 
Національну поліцію» вказано, що держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану 
фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу поліції, 
поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень [12]. З огляду на що, юридичну відпо-
відальність все ж таки слід розглядати як окрему структурну складову адміністративно-правово-
го статусу Національної поліції України на територіальному рівні.

Говорячи про юридичну відповідальність як складову адміністративно-правового статусу 
Національної поліції України на територіальному рівні, не можна не відмітити її позитивний 
аспект. Зокрема, прикладом застосування позитивної юридичної відповідальності до особи є її 
відзначення державними нагородами та/чи відомчими заохочувальними відзнаками.

Висновки. Отже, адміністративно-правовий статус Національної поліції України на те-
риторіальному рівні є однією з провідних адміністративно-правових засад діяльності вказаного 
правоохоронного органу. Складовими елементами адміністративно-правового статусу Націо-
нальної поліції України на територіальному рівні є завдання, повноваження, функції та напрями 
діяльності даного правоохоронного органу, можливість застосування заходів юридичної відпові-
дальності.
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ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE TERM "INTERACTION"  
IN THE CONTEXT OF INFORMATION SECURITY OF SOCIETY DURING  
THE IMPLEMENTATION OF THE LEGAL REGIME OF MARTIAL STATE

Метою статті є дослідження законодавчого та наукового висвітлення поняття 
та сутності терміну «взаємодія» задля його аналізу в контексті  інформаційного за-
безпечення суспільства під час запровадження правового режиму воєнного стану. 
Статтю присвячено дослідженню законодавчого та наукового розкриття поняття 
та сутності терміну «взаємодія» задля його аналізу в контексті інформаційного за-
безпечення суспільства під час запровадження правового режиму воєнного стану. 
У результаті узагальнено, що взаємодією є спосіб реалізації спільно узгодженої ді-
яльності (забезпечення або виконання завдань), яка визначена спеціальною метою 
(саме її досягнення), що здійснюється в межах компетенції суб’єктів комунікації. 
Визначено, що інформаційне забезпечення громадськості про фактичний стан без-
пекового середовища, пов’язаного із широкомасштабною збройною агресією Ро-
сійської Федерації проти України є обов’язком держави. Його реалізація покладена 
на низку суб’єктів, як сектору безпеки та оборони, так і інших представників фор-
мування інформаційного простору. Ключовим у зазначеному є те, що всі ці суб’єк-
ти мають діяти спільно та скоординовано задля забезпечення виконання завдань 
правового режиму воєнного стану. Доведено, що реалізація спільно узгодженої ді-
яльності суб’єктів сектору безпеки та оборони України між собою, а також іншими 
суб’єктами публічної влади та громадянського суспільства під час запровадження 
правового режиму воєнного стану є надзвичайно важливою. Належне інформа-
ційне забезпечення громадськості є одним із завдань правового режиму воєнного 
стану. Його реалізація передбачає виваженість обрання форм підготовки та опри-
люднення інформації. Тому у досліджуваному контексті поняття «взаємодія» слід 
трактувати як спосіб виконання завдань правового режиму воєнного стану сутність 
якого репрезентує об’єднання зусиль усіх уповноважених суб’єктів інформаційно-
го простору задля позитивного впливу на населення, розповсюдження достовірної 
інформації, формування патріотичного ставлення та віри у силу та можливості дер-
жави відстоювати свої національні інтереси способом реалізації військової сили, а 
також спонукання якомога більшого числа осіб долучитись до волонтерського руху. 

Ключові слова: взаємодія, громадськість, комунікація, поінформованість насе-
лення, правовий режим воєнного стану, сектор безпеки та оборони, якість та 
результативність взаємодії.

The purpose of the article is to study the legislative and scientific coverage of the 
concept and essence of the term "interaction" for its analysis in the context of information 
provision of society during the introduction of the legal regime of martial law. The article 
is devoted to the study of the legislative and scientific disclosure of the concept and 
essence of the term "interaction" for its analysis in the context of the information support 
of society during the introduction of the legal regime of martial law. As a result, it is 
generalized that interaction is a way of implementing a jointly agreed activity (ensuring 
or performing tasks), a certain special goal (precisely its achievement), carried out 
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within the competence of the subjects of communication. It is determined that providing 
information to the public about the actual security status is the responsibility of the state. 
Its implementation is entrusted to a number of subjects of both the security and defense 
sector and other representatives of the formation of the information space. The key is 
that all these actors must act jointly and in a coordinated manner to ensure that the tasks 
of the legal regime of martial law are met. It has been proven that the implementation 
of jointly coordinated activities of the subjects of the security and defense sector 
of Ukraine among themselves, as well as other subjects of public authority and civil 
society, is extremely important when introducing the legal regime of martial law. Proper 
information provision of the public is one of the tasks of the legal regime of martial law. 
Its implementation implies a balanced choice of forms of preparation and disclosure of 
information. Therefore, in the context under study, the concept of "interaction" should be 
interpreted as a way to fulfill the tasks of the legal regime of martial law, the essence of 
which is the unification of the efforts of all authorized subjects of the information space 
to positively influence the population, disseminate reliable information, form a patriotic 
attitude and faith in the strength and ability of the state to defend their national interests 
through the exercise of military force, as well as encouraging as many as possible to join 
the volunteer movement.

Key words:  communication, interaction, legal regime of martial law, public aware-
ness, public, quality and effectiveness of interaction, security and defense sector.

Постановка проблеми. Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в 
Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки дер-
жавній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним 
органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування по-
вноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також 
тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина 
та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Сьогодні 
воєнний стан є особливим правовим режимом діяльності органів державної влади, інших дер-
жавних органів, органів місцевого самоврядування та організацій в Україні у виняткових обста-
винах, пов’язаних тільки з обставинами зовнішнього характеру – необхідністю відбиття агресії 
проти України або запобігання безпосередній загрозі агресії [1, с. 66]. Тому інформаційне забез-
печення співпраці різних гілок влади із громадянським суспільством набуває нового змісту, адже 
посилюється його значення.

Інформаційне забезпечення спочатку використовувалось для створення єдиного інформа-
ційного фонду, систематизації та уніфікації показників і документів, розроблення засобів фор-
малізованого опису даних тощо [2, с. 30]. Сьогодні зміст поняття «інформаційне забезпечення» 
істотно змінився. Його тлумачать набагато ширше, не тільки як важливий елемент автоматизова-
них інформаційних систем обліку, він характеризує стан керованого об’єкта і є основою для при-
йняття управлінських рішень [2, с. 30] і його нерозривно пов’язують з ефективністю управління: 
недостовірні дані або їх недостатність можуть породжувати проблеми з прийняттям рішень, що 
позначається на якості управління в цілому. Позитивним є зростання розуміння важливості ін-
формаційного забезпечення для управління [3, с. 68] будь-якої сфери, а тим більше – під час 
запровадження правового режиму воєнного стану. 

Ведучи мову про інформаційне забезпечення суспільства, слід відштовхуватися від пози-
ціонування цього процесу як вироблення та надання інформаційних продуктів, які висвітлюють 
діяльність органів влади та призначені для належного інформування громадян про фактичних 
стан справ щодо конкретного питання. А у розумінні цього дослідження – про стан  широко-
масштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досліджуване питання побічно розкриваєть-
ся у межах праць таких вчених як: І. Андрощук, А. Бабич, Т. Жук, В. Іваха, М. Ковалів, І. Матієн-
ко-Зубенко, Н. Нєбітова, К. Сєрєбряк, Л. Терещенко, М. Філоненко, А. Халецька, А. Халецький, 
Л. Шморгун та ін. Проте у представленому до аналізу формулюванні, досліджувана проблемати-
ка не має наукового висвітлення. 

Метою статті є дослідження законодавчого та наукового висвітлення поняття та сутності 
терміну «взаємодія» задля його аналізу в контексті  інформаційного забезпечення суспільства під 
час запровадження правового режиму воєнного стану.
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Виклад основного матеріалу.  Згідно з формулюванням ч.1 статті 12 Закону України 
«Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII усі складові сектору без-
пеки та оборони є взаємопов’язаними. У п. 2 ч. 2 цієї статті також вказано, що органи, устано-
ви, організації та індивідуальні суб’єкти, що залучаються до виконання завдань забезпечення 
національної безпеки України взаємодіють з органами, які входять до складу сектору безпеки і 
оборони [4; 5, с. 65].

Звернемо увагу, що поняття «взаємодія» не має однозначного трактування у праві. З по-
гляду філософії, поняття «взаємодія» вживається для фіксації впливу об’єктів один на одного, 
визначається їх спільною обумовленістю і породженням одним об’єктом іншого [6]; яка тісно 
пов’язана з поняттям взаємозв’язку і розглядається як одна з форм останнього; суть взаємодії 
полягає у зворотному впливі предмета чи явища на інший предмет [7]. Великий тлумачний слов-
ник сучасної української мови дає наступне визначення: «взаємодія – це взаємний зв’язок між 
предметами у дії, а також погоджена дія між ким-, чим-небудь, взаємний вплив тіл чи частинок, 
який зумовлює зміну стану їхнього руху» [8].

Однак, ми погоджуємося із позицією А. Бабич, що фундаментом дослідження поняття 
«взаємодія» є насамперед психологія, а точніше, соціальна психологія, яка наголошує на тому, 
що для будь-якої взаємодії є характерним двосторонній зв’язок між втягненими у процес діяль-
ності особами. Насамперед взаємодія і її змістовне навантаження розкриваються як на рівні окре-
мих контактів, так і в контексті спільної діяльності, тобто такої, яка реалізується спільно з кимось 
[9, с. 81-82]. Саме тому загальноприйняте розуміння взаємодії позначає таку сумісну дію кількох 
об’єктів або суб’єктів, при якій результат дії одного з них впливає на інші [10, с. 16]. Це постійна 
співпраця у вирішенні як значних, так і повсякденних питань, при якій сторони діють відкрито 
та прозоро [5, с. 67; 11]. 

Уточнимо, що стаття 18 рамкового Закону України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII «Про 
правовий режим воєнного стану» регулює взаємодію військового командування та військових ад-
міністрацій з органами державної влади в умовах воєнного стану [12], але її не конкретизує, лише 
вказуючи, що порядок такої взаємодії визначається Верховним Головнокомандувачем Збройних 
Сил України.

Загалом в термінології законодавства термін «взаємодія»  визначається як: 1) спосіб за-
безпечення прикордонного контролю, який полягає у спільній діяльності контрольних органів 
і служб, спрямованій на здійснення пропуску через державний кордон осіб, транспортних за-
собів та вантажів у межах їх компетенції (у розумінні наказу Адміністрації Держкордонслужби 
від 29 серпня 2011 р. № 627 «Про затвердження Порядку дій посадових осіб органів охорони 
державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в 
пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також 
організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють 
різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через держав-
ний кордон»); 2) узгоджені за метою, завданням, місцем, часом та способом виконання завдань 
дiї підрозділів для досягнення мети (у розумінні наказу МВС України від 2 лютого 2016 р. № 74 
«Про затвердження Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних 
представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організа-
цій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України»).

Відповідно, законодавець під взаємодією розуміє спосіб реалізації спільно узгодженої ді-
яльності (забезпечення або виконання завдань), яка визначена спеціальною метою (саме її досяг-
нення), що здійснюється в межах компетенції суб’єктів комунікації. 

Терміни «співпраця», «спільність», «співробітництво» також використовуються при ха-
рактеристиці терміну «взаємодія». Уточнимо, що термін «співпраця» утворилась шляхом поєд-
нання двох слів і походить від словосполучення «спільна праця» – спільна з ким-небудь діяль-
ність [8]. У свою чергу «спільний» – це той, що належить усім чи багатьом, призначений для 
колективного користування, який виконується або досягається всіма у суспільстві (групі) [8; 13]. 
У психології, співробітництво, поряд із суперництвом є видом взаємодії. Де воно передбачає 
такі дії, які сприяють організації спільної діяльності, забезпечують її успішність, узгодженість, 
ефективність [14].

Л. Шморгун і Н. Небітова визначають співпрацю і співробітництво як етапи взаємодії, 
вказуючи на те, що для того, щоб розпочався процес взаємодії необхідно виникнення низки умов: 
спочатку виникає потреба у взаємодії, потім мотив і на останок у всіх учасників (суб’єктів) взає-
модії повинен бути інтерес у співпраці (спільній діяльності). Отже, за наявності цій трьох умов, 
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сторони можуть переходити до наступного етапу – до співробітництва [13; 15]. На нашу думку, 
співпраця і співробітництво – це види взаємодії, а не етапи.

Слід розуміти, що під час запровадження правового режиму воєнного стану відбувається 
зміна структури взаємовідносин між органами влади і громадянським суспільством. Оскільки 
з одного боку, взаємодія як суспільне явище характеризується тим, що шляхом впливу вносить 
певну організованість та системність у спільну діяльність, а суб’єкти такої діяльності повинні 
бути обізнаними, свідомими та толерантними до потреб кожного із її учасників [13], а з іншо-
го – така спільна діяльність певним чином обмежується, внаслідок введення правового режиму 
воєнного стану. Тому на перший план взаємодії виходить забезпечення оборони держави, відсіч 
військової агресії та формування такого інформаційного простору, який би допоміг як громадя-
нам України, так і не громадянам: отримувати достовірну та повну інформацію; проводити ін-
формаційні заходи, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію 
інформаційним операціям агресора (противника) [16]. 

Відповідно, інформаційне забезпечення громадськості про фактичний стан безпекового 
середовища, пов’язаного із широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти 
України є обов’язком держави, реалізація якого покладена на низку суб’єктів, як сектору безпе-
ки та оборони, так і інших представників формування інформаційного простору. Ключовим у 
зазначеному є те, що всі ці суб’єкти мають діяти спільно та скоординовано задля забезпечення 
виконання завдань правового режиму воєнного стану.

Висновки. На основі отриманих у ході дослідження результатів, можна узагальнити, що 
реалізація спільно узгодженої діяльності суб’єктів сектору безпеки та оборони України між со-
бою, а також іншими суб’єктами публічної влади та громадянського суспільства під час запро-
вадження правового режиму воєнного стану є надзвичайно важливою. Належне інформаційне 
забезпечення громадськості є одним із завдань правового режиму воєнного стану. Його реаліза-
ція передбачає виваженість обрання форм підготовки та оприлюднення інформації. Тому у до-
сліджуваному контексті поняття «взаємодія» слід трактувати як спосіб виконання завдань право-
вого режиму воєнного стану сутність якого репрезентує об’єднання зусиль усіх уповноважених 
суб’єктів інформаційного простору задля позитивного впливу на населення, розповсюдження до-
стовірної інформації, формування патріотичного ставлення та віри у силу та можливості держави 
відстоювати свої національні інтереси способом реалізації військової сили, а також спонукання 
якомога більшого числа осіб долучитись до волонтерського руху. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ  В УКРАЇНІ  
ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

MEASURES FOR THE IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY:  
ADMINISTRATIVE AND LEGAL PROVISION

Метою статті є визначення сутності, змісту та особливостей забезпечення ре-
алізації молодіжної політики засобами адміністративно-правового спрямування. 
В дослідженні розглядаються особливості адміністративно-правового забезпе-
чення реалізації молодіжної політики. Зазначається, що роль держави в процесі 
реалізації молодіжного напрямку державної політики в гуманітарній сфері є ви-
значальною, оскільки на органи державної влади покладено велику кількість різ-
нобічних функцій: розробку необхідного законодавства, запровадження новітніх 
технологій роботи з молоддю через мережу державних закладів освітнього, соці-
ального та культурно-мистецького характеру, підготовку та залучення спеціалістів, 
створення сприятливого середовища. Систему реалізації молодіжного напрямку 
державної політики в гуманітарній сфері складає сукупність тісно повʼязаних та 
обʼєктивно необхідних елементів, серед яких: 1) нормативно-регулятивний (норми 
і правила поведінки, принципи діяльності та реалізації її окремих напрямів, викла-
дені у законодавчій та підзаконній номотворчості); 2) інституціональний (субʼєкти 
публічного адміністрування, наділені державно-владними та делегованими повно-
важеннями, окремі інституції громадянського суспільства, молодіжні організації, 
молодіжні рухи тощо); 3) функціональний (політичні функції, політичний процес 
та режим); 4) ідеологічний (політичні погляди, політична свідомість та культура); 
5) комунікативний (звʼязки, що обʼєднують зазначені компоненти формування 
та реалізації державної політики в молодіжній сфері). Підсумовано, шо в умовах 
фрагментованості гуманітарного простору державна політика в молодіжній сфері 
має істотне значення для збереження людського капіталу та досягнення національ-
ної згуртованості, брак державної уваги до молодіжної політики, безсистемність та 
застарілість форм її реалізації знижують ефективність відповідних заходів та знач-
но ускладнюють протидію негативним тенденціям у цій сфері (зокрема, демогра-
фічно-міграційним трендам, розмиванню національної ідентичності, маргіналіза-
ції та криміналізації, поширенню деструктивних настроїв та ідеологічних впливів). 

Ключові слова: державна політика, адміністративно-правове забезпечення, 
інституції, законодавство, система.

The purpose of the article is to determine the essence, content and features of 
ensuring the implementation of youth policy by means of administrative and legal 
direction. The study examines the peculiarities of administrative and legal support for 
the implementation of youth policy. It is noted that the role of the state in the process 
of implementing the youth direction of the state policy in the humanitarian sphere is 
decisive, since the state authorities are entrusted with a large number of versatile 
functions: the development of the necessary legislation, the introduction of the latest 
technologies for working with young people through the network of state educational, 
social, cultural and artistic institutions character, training and involvement of specialists, 
creation of a favorable environment. The system of implementation of the youth direction 
of the state policy in the humanitarian sphere consists of a set of closely related and 
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objectively necessary elements, among which: 1) normative and regulatory (norms and 
rules of conduct, principles of activity and implementation of its individual directions, 
set forth in legislative and bylaws); 2) institutional (subjects of public administration, 
endowed with state power and delegated powers, individual institutions of civil society, 
youth organizations, youth movements, etc.); 3) functional (political functions, political 
process and regime); 4) ideological (political views, political consciousness and culture); 
5) communicative (connections that unite the specified components of the formation 
and implementation of state policy in the youth sphere). It was concluded that in the 
conditions of fragmentation of the humanitarian space, state policy in the youth sphere 
is of significant importance for the preservation of human capital and the achievement 
of national cohesion, the lack of state attention to youth policy, the unsystematic and 
outdated forms of its implementation reduce the effectiveness of relevant measures and 
make it much more difficult to counteract negative trends in this sphere (in particular, 
demographic and migration trends, erosion of national identity, marginalization and 
criminalization, spread of destructive attitudes and ideological influences).

Key words: state policy, administrative and legal provision, institutions, legislation, 
system.

Постановка проблеми. Молодіжна політика в Україні має несистемний характер.  
Незважаючи на чималу кількість державних документів різного рівня та певні позитивні зрушен-
ня в цій сфері, ключові індикатори та тенденції в молодіжному середовищі поки що є далекими 
від оптимальних (на що вказують, зокрема, дані Аналітичного звіту «Становище молоді в Укра-
їні» Робочої групи ООН у справах молоді). Зазначене свідчить про необхідність удосконалення 
національної молодіжної політики (зокрема, з урахуванням європейського досвіду), особлива 
відповідальність за що покладається на Міністерство молоді та спорту України.

Попри величезний креативний потенціал, яким володіє ця найбільш активна части-
на українського соціуму, можливості для його повноцінного розкриття в Україні залишаються 
обмеженими. Найбільш промовистими індикаторами цього є дані соціологічних досліджень 
щодо проблем, які молодь вважає найбільш загрозливими особисто для себе: корупція (37%); 
війна (36%); серйозні проблеми зі здоров’ям (34%);  соціальна несправедливість та безробіття 
(32%);  зростання бідності у суспільстві (30%).

Стан наукової розробки проблеми. Гуманітарна сфера країни та особливості її належ-
ного адміністративно-правового забезпечення завжди привертали увагу вітчизняних вчених-пра-
вознавців, серед яких найбільше підгрунтя для формування концептуальних засад публічно-пра-
вового забезпечення гуманітарного розвитку українського суспільства зробили Ю.В. Климчук, 
В.І. Дяченко, І.В. Чеховська, О.В. Захарова, Н.Б. Новицька, В.О. Морозова, В.В. Карлова, О.А. За-
дихайло, І.Г. Ігнатченко, Ю.В. Якимець, В.С. Шестак, Ю.Л. Юринець, та інші вчені. Попри ва-
гому теоретичну та практичну значущість наукових праць, їх фрагментарність і неповний ана-
ліз системності й цілісності у формулюванні концептуальних засад державної політики України 
в гуманітарній сфері унеможливили висвітлення всіх особливостей адміністративно-правового 
забезпечення її формування та реалізації.

Мета статті. Цими передумовами зумовлюється актуальність статті та необхідність ви-
значення сутності, змісту та особливостей забезпечення реалізації молодіжної політики засобами 
адміністративно-правового спрямування.

Виклад основного матеріалу. Молодіжний напрямок реалізації державної політики 
України в гуманітарній сфері має спиратися та орієнтуватися на європейські тенденції його роз-
витку, підтримки, інституційного та нормативно-правового забезпечення. І ключовим у цьому 
аспекті є схвалена 22 травня 2018 року в Брюсселі Молодіжна стратегія ЄС на 2019–2027 роки 
та відповідно робочий план на 2019–2021 роки з урахуванням запропонованих заходів, які спря-
мовані на зміцнення зв’язків між ЄС і молоддю через інклюзивні та цифрові способи діалогу, 
забезпечення ефективних результатів через цілеспрямовані пріоритети й дії, більш ефективну 
структуру для збирання та передачі ідей молоді, а також обміну інформацією про дії, вжиті на 
користь молоді, поліпшення співробітництва між політичними сферами, зокрема, через молодіж-
ного координатора ЄС; надання молоді права голосу у формуванні політики ЄС; забезпечення 
контролю витрат ЄС на молодь; початок нового й більш інклюзивного молодіжного діалогу в ЄС; 
сприяння мобільності волонтерства та єдності; здійснення програми для молоді з метою поши-
рення визнання неформального навчання тощо [1].
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Безперечно, молодіжна політика як органічна складова частина гуманітарної політики по-
винна мати аксіологічне ядро на основі державницьких цінностей, проте національно-патріотичну 
складову не можна примітивізувати, зводити виключно до певних ритуально-церемоніальних прак-
тик (на кшталт обов’язкового співання Державного Гімну в школах) чи формального етнографіз-
му (як-от вдягання національного одягу на свята). За всієї важливості культивування пошани до 
національних символів, героїчних смислів та історичної пам’яті ефективної реалізації мети моло-
діжної політики може бути досягнуто лише через гармонійне поєднання аксіологічних національ-
но-просвітницьких та прагматичних організаційно-економічних складників молодіжної політики.

Серед позитивних тенденцій 2019–2022 р.р. слід відзначити збереження високої патріо-
тичної налаштованості молоді, продовження зниження відсотка підлітків, які мають досвід ку-
ріння хоча б раз у житті (56,2% хлопців та 45,1% дівчат проти 60,4 та 46% відповідно у 2015 р.), 
а також певне зростання зацікавленості молоді політикою внаслідок часткового оновлення наці-
онального політикуму [2; 3]. 

Починаючи з 2020 р. в умовах пандемії COVID-19 та станом на сьгонді, враховуючи во-
єн6ний стан, молоді люди залишаються найбільш позитивно налаштованою частиною населення 
в Україні [4]. 

Частина проблем молодіжної сфери, як і аналогічна частина проблем гуманітарної сфери 
в цілому, зумовлена об’єктивними чинниками і має комплексний характер, що значно ускладнює, 
якщо не унеможливлює взагалі, їх швидке розв’язання. Зокрема, це: 

- війна з боку рф; 
- особливості загальних соціально-економічних та суспільно-політичних процесів  

в Україні; 
- пандемія коронавірусної інфекції COVID-19; 
- загальноєвропейські та світові тренди (зокрема, міграційні та глобалізаційні тощо).
Проте чимало з них є наслідком невідповідної нормативно-правової бази, недостатнього 

фінансування власне молодіжної та гуманітарної сфери, браку системної роботи відповідних ор-
ганів, застарілих форм і методів взаємодії держави з молодіжною аудиторією тощо, а тому цілком 
можуть бути вирішені в середньостроковій перспективі за умови наявності відповідної політич-
ної волі, адекватного фінансового та організаційного забезпечення. 

Головним керівним документом у сфері реалізації державної гуманітарної політики в мо-
лодіжній сфері є Закон України «Про основні засади молодіжної політики» стаття 3 якого метою 
такої політики називає створення умов для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Укра-
їні, підвищення рівня її самостійності та конкурентоспроможності, забезпечення активної участі 
молоді в суспільному житті [5]. Означена мета відповідно до вказаного вище закону знаходить 
реалізацію у завданнях, якими є:

1) створення умов для залучення молоді до громадського, політичного, соціально-еконо-
мічного, культурного життя суспільства, популяризація ролі та важливості участі молоді у про-
цесі ухвалення рішень;

2) підтримка молоді в реалізації її соціально-економічного потенціалу, у тому числі для 
вирішення житлових питань, питань професійного розвитку, працевлаштування, задоволення 
освітніх, медичних, культурних та інших потреб;

3) формування громадянської, національної та культурної ідентичності української молоді;
4) сприяння інституційному розвитку молодіжних та дитячих громадських об’єднань, мо-

лодіжних центрів, посилення їхньої ролі у процесі соціалізації молоді;
5) розвиток молодіжної інфраструктури;
6) розвиток національного та міжнародного молодіжного співробітництва [5].
Роль держави в процесі реалізації молодіжного напрямку державної політики в гуманітар-

ній сфері є визначальною, оскільки на органи державної влади покладено велику кількість різно-
бічних функцій: розробку необхідного законодавства, запровадження новітніх технологій роботи 
з молоддю через мережу державних закладів освітнього, соціального та культурно-мистецького 
характеру, підготовку та залучення спеціалістів, створення сприятливого середовища.

У цьому контексті молодіжну політику в сучасних умовах доцільно розуміти як пріори-
тетний специфічний напрям реалізації державної політики в гуманітарній сфері, що передбачає 
побудовану переважно на нормах адміністративного права системну діяльність публічної адмі-
ністрації, спрямовану на створення необхідних умов та гарантій для соціального становлення, 
всебічного розвитку та самореалізації молоді, а також її активного залучення до суспільно-полі-
тичної та державно-управлінської діяльності за допомогою адміністративно-правових засобів. 
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Систему реалізації молодіжного напрямку державної політики в гуманітарній сфері скла-
дає сукупність тісно повʼязаних та обʼєктивно необхідних елементів, серед яких: 1) норматив-
но-регулятивний (норми і правила поведінки, принципи діяльності та реалізації її окремих на-
прямів, викладені у законодавчій та підзаконній номотворчості); 2) інституціональний (субʼєкти 
публічного адміністрування, наділені державно-владними та делегованими повноваженнями, 
окремі інституції громадянського суспільства, молодіжні організації, молодіжні рухи тощо); 
3) функціональний (політичні функції, політичний процес та режим); 4) ідеологічний (політичні 
погляди, політична свідомість та культура); 5) комунікативний (звʼязки, що обʼєднують зазначені 
компоненти формування та реалізації державної політики в молодіжній сфері).

На відміну від інших складових реалізації державної політики в гуманітарній сфері краї-
ни адміністративно-правове забезпечення створення умов для самореалізації та розвитку потен-
ціалу молоді в Україні крім відповідного розгалуженого законодавства, подано відповідною сис-
темою субʼєктів публічного адміністрування, покликаних втілювати у життя головні пріоритети 
реалізації цього напряму державної гуманітарної політики України. Особливість цієї системи 
полягає у наявності центрально-директивних та консультативно-дорадчих органів управління 
молодіжною політикою. Зокрема, першу групу складають: а) Кабінет Міністрів України; б) цен-
тральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну політику 
(Міністерство молоді та спорту України) в частині узагальнення практики застосування законо-
давства у сфері молодіжної політики, внесення пропозицій щодо його вдосконалення; забезпе-
чення підготовки Національної молодіжної стратегії, державних цільових програм у сфері моло-
діжної політики, інших нормативно-правових актів, спрямованих на її реалізацію; забезпечення 
підготовку щорічної доповіді про становище молоді в Україні та подання її до Верховної Ради 
України, Президента України, Кабінету Міністрів України; забезпечення вивчення соціально- 
економічних обставин, потреб, цінностей, пріоритетів молоді, рівня її залученості до суспільного 
життя; сприяння проведенню всеукраїнських та міжнародних заходів з реалізації молодіжної по-
літики; спрямовування та координація діяльності Українського молодіжного фонду, здійснення 
управління державною установою «Всеукраїнський молодіжний центр», координація діяльності 
молодіжних центрів та молодіжних просторів, здійснення їх нормативно-правового забезпечення 
тощо; в) центральні органи виконавчої влади, до повноважень яких належать питання формуван-
ня та реалізації політики у сферах, пов’язаних з вирішенням питань молоді, а також Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держав-
ні адміністрації та органи місцевого самоврядування;

Другу групу складають виключно консультативно-дорадчі органи забезпечення реалізації 
молодіжного напрямку державної політики в гуманітарній сфері, серед яких: а) Національна рада 
з питань молоді – орган, що утворюється при Кабінеті Міністрів України з метою вироблення 
узгодженої позиції щодо формування та реалізації молодіжної політики, налагодження взаємодії 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з суб’єк-
тами молодіжної роботи з питань розвитку та реалізації молодіжної політики; б) Молодіжні 
ради – консультативно-дорадчий орган, що може утворюватися при Верховній Раді Автоном-
ної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевому органі виконавчої 
влади, органі місцевого самоврядування з метою залучення молоді до формування та реалізації 
молодіжної політики на регіональному та місцевому рівнях; в) Молодіжні та дитячі громадські 
об’єднання, які наділені правом щодо залучення до реалізації державних цільових, регіональних 
та місцевих програм у сфері молодіжної політики, а також бути надавачами соціальних послуг; 
взяття участі у формуванні та реалізації молодіжної політики; утворення молодіжних центрів, 
здійснення підготовки молодіжних працівників у порядку, за критеріями та вимогами, визначе-
ними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує молодіжну 
політику; здійснення моніторингу та оцінювання реалізації молодіжної політики тощо [5].

Попри створену інституційно-правову систему реалізації молодіжного напрямку дер-
жавної політики в гуманітарній сфері та проголошення державою прав молоді на всі соціально- 
гуманітрані послуги без наявності відповідних адміністративно-правових механізмів їх реаліза-
ції призводить до того, що державні гарантії соціальної підтримки молоді, розвитку молодіжного 
руху, туризму, підприємництва, молодіжних організацій у законотворчій діяльності не забезпечу-
ються на належному ефективному рівні. На сьогодні очевидним здається: 

– посилення міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії шляхом залучення органів вико-
навчої влади, місцевого самоврядування, громадських і міжнародних організацій, інших зацікав-
лених сторін до формування та реалізації молодіжної політики;
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– забезпечення реалізації принципу субсидіарності, що передбачатиме надання в проце-
сі реалізації молодіжної політики достатніх повноважень та адміністративно-правових ресурсів 
на той рівень, від якого буде отриманий бажаний результат та максимальний ефект для кожного 
із суб’єктів; 

– диверсифікація молодіжної політики шляхом запровадження диференційованого підхо-
ду до молоді як до соціальних і вікових груп та розроби нових, насамперед публічно-правових 
технологій роботи з молоддю, виходячи з соціальних і вікових відмінностей;

– формування нових організаційно-правових форм та державних механізмів реалізації 
прав і обовʼязків молоді через посилення координації зусиль органів державної влади, місцевого 
самоврядування та молодіжних інституцій громадянського суспільства, комплексне удоскона-
лення процесу нормативно-правової інституціоналізації державної молодіжної політики як скла-
дової реалізації державної політики України в гуманітарній сфері в цілому;

– забезпечення інформаційної підтримки реалізації молодіжного напрямку державної по-
літики в гуманітарній сфері шляхом створення інформаційного молодіжного простору, що має 
формуватися за допомогою інтерактивної взаємодії держави (відповідних державних інституцій, 
субʼєктів делегованих мовноважень та окремих інституцій громадянського суспільства) та моло-
ді в інформаційних глобальних мережах силами самої молоді, створення єдиного молодіжного 
інформаційного порталу та укладення суспільного договору засобів масової комунікації із всеза-
гальним охопленням молоді інформацією;

– формування цільових проектів і програм на державному, регіональному та місцевому 
рівнях, підтверджених нормативною базою, механізмом державної підтримки, фінансовими за-
собами тощо.

Висновки. Таким чином, систему реалізації молодіжного напрямку державної політики 
в гуманітарній сфері складає сукупність тісно повʼязаних та обʼєктивно необхідних елементів, 
серед яких: 1) нормативно-регулятивний (норми і правила поведінки, принципи діяльності та ре-
алізації її окремих напрямів, викладені у законодавчій та підзаконній номотворчості); 2) інститу-
ціональний (субʼєкти публічного адміністрування, наділені державно-владними та делегованими 
повноваженнями, окремі інституції громадянського суспільства, молодіжні організації, молодіж-
ні рухи тощо); 3) функціональний (політичні функції, політичний процес та режим); 4) ідеологіч-
ний (політичні погляди, політична свідомість та культура); 5) комунікативний (звʼязки, що обʼєд-
нують зазначені компоненти формування та реалізації державної політики в молодіжній сфері).

В умовах фрагментованості гуманітарного простору державна політика в молодіжній сфе-
рі має істотне значення для збереження людського капіталу та досягнення національної згуртова-
ності. Брак державної уваги до молодіжної політики, безсистемність та застарілість форм її реа-
лізації знижують ефективність відповідних заходів та значно ускладнюють протидію негативним 
тенденціям у цій сфері (зокрема, демографічно-міграційним трендам, розмиванню національної 
ідентичності, маргіналізації та криміналізації, поширенню деструктивних настроїв та ідеологіч-
них впливів). Вказане також підриває національні зусилля щодо деокупації та реінтеграції, сус-
пільної консолідації та солідаризації українського соціуму. 
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ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРІВНОГО СКЛАДУ 
 ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

PROBLEMS OF LEGAL RESPONSIBILITY OF THE MANAGEMENT  
OF THE NATIONAL POLICE

Актуальність статті полягає в тому, що юридичну відповідальність керівного 
складу органів та підрозділів Національної поліції України найбільш доцільно 
розуміти як санкції негативного характеру, які застосовуються до суб’єкта у разі 
вчинення ним дій, що суперечать нормам чинного законодавства, а також бездіяль-
ність, яка передбачає невиконання та/або неналежне виконання посадовою особою 
своїх посадових обов’язків. Актуальність проблематики обумовлена також тим, що 
питання юридичної відповідальності досить розмито визначено у нормах чинно-
го законодавства. Метою статті є: розкрити проблему юридичної відповідально-
сті керівного складу органів Національної поліції. У статті, спираючись на аналіз 
наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України, виокремлено 
та розглянуто наступні види юридичної відповідальності керівного складу органів 
Національної поліції: кримінальну, адміністративну, дисциплінарну, матеріальну 
та політичну. З’ясовано, що інститут конституційно-правової відповідальності сто-
сується суб’єктів конституційного права і регламентується конституційними нор-
мами та нормами суспільної моралі, тобто певною мірою регулюється нормами 
звичаєвого права, які теж відображають історично сформовану дійсність навіть в 
період трансформаційних змін існуючих правовідносин. Тож, Політична відпові-
дальність керівників органів та підрозділів Національної поліції України перед-
бачає, що останні несуть відповідальність уразі невиконання та/або неналежне 
виконання різного роду державних концепцій програм, тощо. Наголошено, що на 
сьогоднішній день питання юридичної відповідальності керівного складу поліції 
врегульовано недостатньо ефективно, якісно та повно. Зазначене пояснюється тим, 
що: законодавець недостатньо диференційовано підходить до регулювання окре-
мих видів відповідальності (зокрема матеріальної та дисциплінарної) не розділяю-
чи при цьому всіх поліцейських із керівним складом поліції; перелік видів юридич-
ної відповідальності є досить звуженим, а тому потребує розширення таким видом 
відповідальності, як політична.

Ключові слова: юридична відповідальність, керівний склад, Національна полі-
ція, проступок, правопорушення. 

The relevance of the article lies in the fact that the legal responsibility of the 
management of the bodies and divisions of the National Police of Ukraine is most 
appropriate to understand as sanctions of a negative nature, which are applied to the subject 
in the event that he commits actions that contradict the norms of current legislation, as 
well as inaction, which involves non-compliance and/or improper performance of official 
duties by an official. The relevance of the issue is also due to the fact that the issue of 
legal responsibility is rather vaguely defined in the current legislation. The purpose of the 
article is: to reveal the problem of legal responsibility of the management of the National 
Police. The article, based on the analysis of the scientific views of scientists and the 
norms of the current legislation of Ukraine, singles out and considers the following types 
of legal responsibility of the leadership of the National Police: criminal, administrative, 
disciplinary, material and political. It was found that the institution of constitutional 
and legal responsibility concerns the subjects of constitutional law and is regulated by 
constitutional norms and norms of social morality, that is, to a certain extent, it is regulated 
by the norms of customary law, which also reflect the historically formed reality even 
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during the period of transformational changes in existing legal relations. Therefore, the 
political responsibility of the heads of the bodies and units of the National Police of 
Ukraine assumes that the latter are responsible for non-implementation and/or improper 
implementation of various state concepts of programs, etc. It was emphasized that, to 
date, the issue of legal responsibility of the police leadership has not been regulated 
sufficiently efficiently, qualitatively and completely. This is explained by the fact that: the 
legislator does not sufficiently differentiated approach to the regulation of certain types 
of responsibility (in particular, material and disciplinary) without separating all police 
officers from the police management team; the list of types of legal responsibility is quite 
narrow, and therefore needs to be expanded by such a type of responsibility as political.

Key words: legal responsibility, leadership, National Police, misdemeanor, offense.

Постановка проблеми. Невиконання та/або неналежне виконання керівниками органів 
та підрозділів своїх посадових Національної поліції тягне за собою настання певного виду юри-
дичної відповідальності. Варто відзначити, що питання відповідальності посадових осіб поліції 
є фактично не дослідженим у правовій літературі, що обумовлює наявність ряду прогалин і недо-
ліків у відповідному напрямку. Взагалі, відповідальність у науковій літературі розглядається як 
суб’єктивний фактор, що виступає внутрішнім стимулом до належної поведінки, усвідомлення 
наслідків для суспільства, їх оцінка самою особою, що діє як корисних чи шкідливих [1, с. 2]. 
В свою чергу юридичну відповідальність керівного складу органів та підрозділів Національної 
поліції України найбільш доцільно розуміти як санкції негативного характеру, які застосовують-
ся до суб’єкта у разі вчинення ним дій, що суперечать нормам чинного законодавства, а також 
бездіяльність, яка передбачає невиконання та/або неналежне виконання посадовою особою своїх 
посадових обов’язків. Актуальність проблематики обумовлена також тим, що питання юридич-
ної відповідальності досить розмито визначено у нормах чинного законодавства. 

Стан дослідження. Проблема юридичної відповідальності працівників поліції неоднора-
зово ставала предметом дослідження багатьох науковців. Зокрема їй приділяли увагу: О.М. Бан-
дурка, О.І. Безпалова, С.М. Бортник, С.М. Лелет, С.А. Резанов, Х.В. Солнцева, В.А. Троян, 
І.Р. Юрчак, Н.В. Янюк та багато інших. Втім, незважаючи на чималий теоретичний доробок, ма-
лодослідженим залишається питання юридичної відповідальності саме керівного складу органів 
Національної поліції.

Саме тому метою статті є: розкрити проблему юридичної відповідальності керівного 
складу органів Національної поліції

Виклад основного матеріалу. Починаючи науко дослідження необхідно вказати, що 
у Законі України «Про Національну поліцію» (стаття 19) закріплено, що у разі вчинення проти-
правних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну 
та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону [2]. Що ж стосується саме керівників 
поліції, то такими видами відповідальності, на нашу думку, є: кримінальна, адміністративна, ма-
теріальна, дисциплінарна та політична.

Головна сутність кримінальної відповідальності, доводить М.Й. Коржанський, полягає 
в тому, що «вона є особистою, персоніфікованою, належною лише певній особі, що вона – це не 
державним примус, не санкція правової норми. Юридична відповідальність ґрунтується лише 
на психофізичних і суспільних властивостях особи, здатною бути відповідальною» [3, с. 120]. 
Основними функціями кримінальної відповідальності поліцейських є наступні: регулятивна 
функція передбачає фіксацію у кримінально-правових нормах підстав реалізації кримінальної 
відповідальності, визначення кримінально-правового статусу особи, яка підлягає кримінальній 
відповідальності, складів правомірної поведінки, що виключають кримінальну відповідальність, 
підстав застосування заходів кримінально-правового впливу, прав та обов’язків правозастосовних 
органів щодо їх застосування; превентивна функція кримінальної відповідальності складається 
з двох взаємозв’язаних складників: спеціально-превентивного впливу, що полягає в утриманні 
від вчинення нового кримінального правопорушення особою, щодо якої реалізована криміналь-
на відповідальність, і загально-превентивного впливу, який передбачає попередження скоєння 
кримінальних правопорушень іншими особами; каральна функція кримінальної відповідально-
сті позбавляє особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, найрізноманітніших благ, прав, 
свобод і знаходить свій вияв у застосуванні кожного елементу кримінальної відповідальності 
(засудження – покарання – судимості); відновлювальна функція кримінальної відповідальності 
реалізується шляхом приведення у первинний стан порушених суспільних відносин, соціальних 
зв’язків, правовідносин [4].
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Таким чином, кримінальна відповідальність – це найбільш суровий вид юридичної відпо-
відальності, який може бути застосовано до всіх категорій працівників поліції, в тому числі і до 
їх керівників. Перелік підстав застосування кримінальної відповідальності визначається Кримі-
нальним кодексом України. Так, змістовний аналіз останнього дає можливість констатувати, що 
до кримінальних правопорушень, пов’язаних із невиконанням або неналежним виконанням по-
садових обов’язків поліцейським, може відноситися розголошення державної таємниці (ст. 328 
КК України); незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і 
демонстрацій (ст. 340 КК України); зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК 
України); перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу 
(ст. 365 КК України); службове підроблення (ст. 366 КК України); декларування недостовірної 
інформації (ст. 366-1 КК України); службова недбалість (ст. 367 КК України); примушування да-
вати показання (ст. 373 КК України) тощо [5; 4]. Зазначений перелік проступків також стосується 
і керівників органів та підрозділів Національної поліції України. 

Наступним видом юридичної відповідальності, який слід згадати в межах представленої 
проблематики, – адміністративна. Як і кримінальна, порядок її застосування визначається спе-
ціальним кодифікованим нормативно-правовим актом – Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. Адміністративній відповідальності, слушно зазначає В.О. Морозов, властиві 
ряд специфічних рис, які відрізняють її від інших видів юридичної відповідальності, зокрема [6]: 
а) у випадках, прямо передбачених чинним законодавством, підставою відповідальності може 
бути не тільки адміністративне правопорушення (проступок), а й порушення інших галузей 
права. Такі заходи можуть застосовуватися у разі звільнення від кримінальної відповідальності, 
тобто за діяння, що містять ознаки злочинів, які не становлять великої суспільної небезпеки; 
б) адміністративна відповідальність виявляється в накладенні на порушників певних видів адмі-
ністративних стягнень, специфічних за змістом і відмінних від інших заходів стягнення та впли-
ву, які застосовуються в різних галузях права. Ці види адміністративних стягнень передбачені 
ст. 24 КУпАП та іншими законодавчими актами України; в) адміністративні стягнення наклада-
ються державними органами та їх посадовими особами, яким таке право надане законом. їх пе-
релік закріплений у розділі III КУпАП України. Притягнення до адміністративної відповідально-
сті за адміністративні проступки є обов’язком державних органів; г) законодавством закріплено 
особливий, спрощений порядок притягнення до адміністративної відповідальності, що створює 
умови для його оперативності й економічності у використанні; д) однією з важливих ознак, які 
характеризують адміністративну відповідальність, є те, що між правопорушником та органом 
(посадовою особою), який накладає стягнення [6].

Адміністративна відповідальність працівників Національної поліції України, шо є різ-
новидом юридичної відповідальності, який врегульований адміністративно-правовими норма-
ми, настає за адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність працівників  
Національної поліції України є особливим видом адміністративної відповідальності, який ха-
рактеризується вжиттям специфічних заходів адміністративного покарання до спеціального кола 
суб’єктів [7, с. 103; 8]. До специфічних ознак адміністративної відповідальності працівників  
Національної поліції України слід віднести: спеціальний суб’єктний склад (поліцейські є спеці-
альними суб’єктами права, оскільки наділені державно-владними повноваженнями); спеціаль-
ний порядок притягнення до адміністративної відповідальності (поліцейські за вчинення адміні-
стративних правопорушень, як правило, притягаються до дисциплінарної відповідальності, тому 
на законодавчому рівні закріплено специфічний перелік фактичних та нормативно-правових 
підстав притягнення поліцейського до адміністративної відповідальності); специфічний перелік 
заходів адміністративного покарання, вжиття яких проводиться щодо поліцейських (закон забо-
роняє застосовувати до працівників Національної поліції України громадські роботи, виправні 
роботи, адміністративний арешт) [8].

Згідно зі статтею 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення вони несуть 
відповідальність за адміністративні правопорушення відповідно до дисциплінарного статуту.  
Зокрема, за порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорож-
нього руху, санітарних норм, вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, порушення тиші 
в громадських місцях, за неправомірне використання державного майна, незаконне зберігання 
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, невжиття заходів щодо окре-
мої ухвали суду, порушення законодавства про державну таємницю, порушення порядку облі-
ку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять 
службову інформацію, ці особи несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах. 
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До поліцейських осіб не можуть бути застосовані громадські роботи, виправні роботи й адміні-
стративний арешт [9; 10].

Що ж стосується адміністративної відповідальності керівного складу поліції, то найчас-
тіше вона настає за вчинення корупційних правопорушень. Слід підкреслити, що за загальним 
правилом відповідно до ст. 15 КУпАП поліцейські за вчинення правопорушень, пов’язаних із 
корупцією, несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах, тобто притягаються 
до відповідальності згідно з нормами КУпАП, а не згідно з нормами дисциплінарного статуту 
осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ. Відповідно до ст. 221 КУпАП 
судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адмі-
ністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені поліцейськими. Водночас до полі-
цейських не може бути застосовано такі види адміністративних стягнень, як громадські роботи, 
виправні роботи і адміністративний арешт [9; 11].

Наступними тісно пов’язаними видами відповідальності керівного складу Національної 
поліції України є дисциплінарна та матеріальна відповідальність. Зауважимо також, що матері-
альна відповідальність поліцейських має багато спільних рис із дисциплінарною відповідаль-
ністю. Зокрема, для притягнення до обох цих видів юридичної відповідальності необхідними 
умовами є перебування на службі у відповідних органах поліції, наявність загальних умов відпо-
відальності (наприклад, протиправність, наявність вини). І матеріальна, і дисциплінарна відпо-
відальність настає за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, тобто 
за дисциплінарний проступок. Водночас матеріальна і дисциплінарна відповідальність поліцей-
ських – це два різних самостійних види юридичної відповідальності, і тому між ними є принци-
пові відмінності [12, с. 97–98]. 

Дисциплінарна відповідальність, пише Л.П. Попов, – це застосування заходів дисциплі-
нарного впливу в порядку службового підпорядкування за вчинення дисциплінарного проступку 
або за інші неправомірні дії, що не переслідуються в кримінальному порядку. Підстави відпо-
відальності, види дисциплінарних стягнень, права органів виконавчої влади та керівників по їх 
накладання, а також порядок застосування та оскарження з урахуванням конкретних умов і виду 
державної служби встановлюються чинним законодавством, статутами і положеннями про дис-
ципліну [13]. Дисциплінарним проступком поліцейського визнається протиправна винна дія чи 
бездіяльність поліцейського, що полягає в порушенні ним службової дисципліни, невиконанні чи 
неналежному виконанні обов’язків поліцейського або виходить за їх межі, порушенні обмежень 
та заборон, визначених законодавством для поліцейських, а також у вчиненні дій, що підривають 
авторитет поліції. Дисциплінарне стягнення є засобом підтримання службової дисципліни, що 
застосовується за вчинення дисциплінарного проступку з метою виховання поліцейського, який 
його вчинив, для безумовного дотримання службової дисципліни, а також з метою запобігання 
вчиненню нових дисциплінарних проступків. Стягнення має індивідуальний характер та не за-
стосовується до поліцейського, вина якого у вчиненні дисциплінарного проступку не встановлена 
у визначеному порядку або який діяв у стані крайньої необхідності чи необхідної оборони [14].

Що ж стосується матеріальної відповідальності, то вона представляє собою обов’язок 
працівника відшкодувати збитки, завдані організації-роботодавцеві, в межах і порядку, встанов-
лених законодавством. У зазначеному випадку матеріальна відповідальність може мати місце 
поряд з іншими видами юридичної відповідальності й виникає внаслідок виключно протиправ-
ної та винної поведінки працівника [15, с. 184]. Матеріальна шкода, заподіяна особою рядового 
та начальницького складу Національної поліції, за загальним правилом, стягується на підставі 
наказу начальника, і лише у виключних випадках – за рішенням суду [16, ст. ст. 17, 23, 31; 12]. 
Відповідно до трудового права, покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує серед-
нього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним 
органу, керівниками підприємств, установ, організацій, та їх заступниками – за розпорядженням 
вищого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника. Якщо 
працівник не згоден із відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розгляда-
ється в порядку, передбаченому законодавством. У решті випадків покриття шкоди провадиться 
шляхом подання власником або уповноваженим ним органом позову до районного, районного у 
місті, міського чи міськрайонного суду [17, ст. 136; 12].

І останній вид відповідальності, який на нашу думку, має специфічний характер, та може 
бути застосовано до керівного складу поліції, – відповідальність політична. Політична відпо-
відальність – це один із видів публічної відповідальності, що настає за умови, коли суб’єкти 
державно-політичних відносин не можуть або не хочуть втілювати в життя програми, підтримані 



138

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 2, 2021

суспільством. Інститут конституційно-правової відповідальності стосується суб’єктів конститу-
ційного права і регламентується конституційними нормами та нормами суспільної моралі, тобто 
певною мірою регулюється нормами звичаєвого права, які теж відображають історично сформо-
вану дійсність навіть в період трансформаційних змін існуючих правовідносин. Тож, Політич-
на відповідальність керівників органів та підрозділів Національної поліції України передбачає, 
що останні несуть відповідальність уразі невиконання та/або неналежне виконання різного роду 
державних концепцій програм, тощо. 

Висновок. Завершуючи наукове дослідження слід констатувати, що на сьогоднішній день 
питання юридичної відповідальності керівного складу поліції врегульовано недостатньо ефек-
тивно, якісно та повно. Зазначене пояснюється тим, що: 

- по-перше, законодавець недостатньо диференційовано підходить до регулювання окре-
мих видів відповідальності (зокрема матеріальної та дисциплінарної) не розділяючи при цьому 
всіх поліцейських із керівним складом поліції. З огляду на це, вбачається доцільним у дисци-
плінарному статуті Національної поліції необхідно виокремити окрему статтю, присвячену пи-
танню дисциплінарної та матеріальної відповідальності: а) керівників територіальних органів 
поліції; б) начальних структурних підрозділів поліції.

- по-друге, перелік видів юридичної відповідальності є досить звуженим, а тому потребує 
розширення таким видом відповідальності, як політична.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ  
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК НАПРЯМУ ЗАПОБІГАННЯ  

КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPORT OF DIGITALIZATION OF PUBLIC 
AUTHORITIES AS A DIRECTION OF PREVENTION OF CORRUPTION OFFENSES

Актуальність статті полягає в тому, що корупція є одним з найбільш небезпеч-
ніших соціально-правових та соціально-політичних явищ для кожного суспільства 
та держави, яке враховуючи соціально-політичні, демографічні та психологічні 
особливості людей, повністю пов’язане з соціальними подіями кожного соціуму. 
Наведене явище підриває авторитет державної влади, знецінює основні принципи 
демократичних держав, завдає величезної політичної та економічної шкоди країні, 
гальмуючи цим самим її розвиток. Корупція існує майже у кожних економічних та 
політичних системах держави. Метою статті є виявлення основних проблем про-
тидії корупції в Україні, аналіз протидії корупції та визначення основних підстав 
виникнення корупції в державних органах, дослідження новітніх заходів із про-
тидії корупції в системі державної влади, виявлення основних проблем та вста-
новлення шляхів реформування системи забезпечення протидії корупції в Україні. 
Стаття присвячена дослідженню розвитку корупції в Україні, виявленню основних 
проблем та аналіз її протидії, визначенню основних підстав виникнення корупції 
в державних органах та заходам запобігання корупції Україні. Встановлено, що 
цифровізація є багатогранним процесом, який впроваджує цифрові технології в усі 
сфери життя, підвищує ефективність державного управління в результаті спрощен-
ня управлінських процедур, забезпечує здійснення контролю за діяльністю органів 
державної влади та забезпечує високий ступінь доступності інформації про загаль-
ну діяльність органів державної влади. Зроблено висновок, що шляхами подолання 
корупційної діяльності на території України, можна назвати такі основні складові 
державної діяльності, які могли б покращити сучасний стан в країні, а саме: вияв 
саме політичної волі щодо подолання корупції в Україні; ефективна співпраця ан-
тикорупційних органів один між одними; ліквідація прогалин та упущень україн-
ського антикорупційного законодавства; щоденне вдосконалення цифрових техно-
логій, як основи сталого добробуту нашої держави, покращення життя, навчання 
та роботи українців.

Ключові слова: корупція, основні засади запобігання корупції, заходи протидії 
корупції, цифровізація органів державної влади.

The relevance of the article is that corruption is one of the most dangerous socio-
legal and socio-political phenomena for every society and state, which, given the 
socio-political, demographic and psychological characteristics of people, is fully linked 
to social events in every society. This phenomenon undermines the authority of state 
power, devalues the basic principles of democratic states, causes enormous political and 
economic damage to the country, thereby hampering its development. Corruption exists 
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in almost every economic and political system of the state. The purpose of the article 
is to identify the main problems of anti-corruption in Ukraine, analyze anti-corruption 
and identify the main causes of corruption in government, study the latest measures to 
combat corruption in public administration, identify major problems and identify ways 
to reform the anti-corruption system in Ukraine. The article is devoted to the study of 
corruption in Ukraine, identifying the main problems and analysis of its counteraction, 
determining the main causes of corruption in government agencies and measures to 
prevent corruption in Ukraine. It has been established that digitalization is a multifaceted 
process that introduces digital technologies in all spheres of life, increases the efficiency 
of public administration by simplifying administrative procedures, ensures control over 
the activities of public authorities and provides a high degree of information on general 
government activities. It is concluded that the ways to overcome corruption in Ukraine 
include the following main components of state activity that could improve the current 
situation in the country, namely: the manifestation of political will to overcome corruption 
in Ukraine; effective cooperation of anti-corruption bodies with each other; elimination 
of gaps and omissions in Ukrainian anti-corruption legislation; daily improvement of 
digital technologies as the basis of sustainable welfare of our state, improvement of life, 
education and work of Ukrainians.

Key words: corruption, basic principles of corruption prevention, anti-corruption 
measures, digitalization of public authorities.

Постановка проблеми. В нашій державі протидія корупції вважається одним із найваж-
ливіших завдань. Корупцією, з прийняттям незалежності України, є первинна загроза етнічній 
безпеці, непорушності та економічному зростанню, яка підриває конституційні принципи, спо-
творює та розхитує політичну організацію та довіру суспільства до державної влади, розвінчує 
ринкові засоби розвитку конкуренції та сприяє розквіту чималим правопорушенням. Дана інфор-
мація дає змогу дійти висновку, що дана тематика потребує широкого дослідження та визначення 
заходів щодо її подолання.

Корупція є одним з найбільш небезпечніших соціально-правових та соціально-політич-
них явищ для кожного суспільства та держави, яке враховуючи соціально-політичні, демогра-
фічні та психологічні особливості людей, повністю пов’язане з соціальними подіями кожного 
соціуму. Наведене явище підриває авторитет державної влади, знецінює основні принципи де-
мократичних держав, завдає величезної політичної та економічної шкоди країні, гальмуючи цим 
самим її розвиток. 

Корупція існує майже у кожних економічних та політичних системах держави. Одним 
з основних завдань кожної держави та державної політики є створення чинних систем протидії 
корупції, які даватимуть змогу виявляти підстави її виникнення, відвернення настання її наслід-
ків та притягнення осіб до відповідальності. Але будучи пов’язаною з механізмами державного 
управління, вона вважається певним механізмом неправомірного використання суспільства, тим 
самим означає привласнення посадовими особами власності та інших цінностей шляхом отри-
мання влади [3, c. 5–6].

Метою статті є виявлення основних проблем протидії корупції в Україні, аналіз протидії 
корупції та визначення основних підстав виникнення корупції в державних органах, дослідження 
новітніх заходів із протидії корупції в системі державної влади, виявлення основних проблем та 
встановлення шляхів реформування системи забезпечення протидії корупції в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню основних передумов, обставин, 
причин, які дозволяють розвиватися корупції у різних сферах суспільства, засад та основних 
заходів запобігання корупції присвячені наукові праці таких авторів, як: С. Лазаренко, Я. Моро-
зов, О. Сахань, О. Гулак, В. Курило, Л. Дубчак, К. Жданюк, А. Іваниця, К. Сімаков, В. Валіна,  
В. Лауніконіс, М. Будовій [3-7]. Не зважаючи на велику кількість наукових досліджень, багато 
питань з даної теми наразі залишаються дискусійними та недостатньо висвітленими. 

Виклад основного матеріалу. За всі роки незалежності України корупція з’явилася на 
всіх рівнях державного управління, починаючи від вищих органів державної влади, закінчуючи 
обласними і районними державними адміністраціями, а також в багатьма іншими сферами жит-
тєдіяльності суспільства, що призвело:

– до руйнування влади;



141

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

– негативного впливу на соціально-економічний розвиток нашої держави;
– підриває репутацію країни серед всіх інших держав;
– знищує основні засади демократичної та правової держави [4, с. 159].
Термінова проблема необхідності запобігання й плідної протидії корупції вже давно і 

твердо осягнена на всіх рівнях привселюдного управління державою. Продовж останніх років в 
Україні було впроваджено достатню кількість інституційних антикорупційних реформ та законів, 
надано рекомендації різних науковців, котрі вивчають проблему корупції. Втім корупційні про-
цеси наразі не гальмуються, адже даним явищем уражені органи, які зобов’язані перешкоджати 
її поширенню [4, с. 159].

Дослідниками стверджується, що одним з найважливіших елементів посилення якості 
роботу державної системи є дієва протидія корупційним злочинам, до складу якої входить запо-
бігання їх вчиненню. На думку зарубіжних науковців, необхідність технологічного процвітання 
державних службовців та їх структурних підрозділів є найважливішою [5].

Верховенство права, як одне з найголовніших правових засад запобігання корупції у сфері 
управління, спрямоване на домінування в нашому суспільстві правопорядку, виключення злов-
живання службовими та посадовими особами, а також наданими їм правами та повноваженнями. 
Відповідно до ст. 19 Конституції України «органи державної влади, органи місцевого самовря-
дування та всі їх посадові особи повинні діяти лише в межах своїх повноважень, на підставі та 
у спосіб, які прямо передбачені Конституцією та законами України». Отже, сміливо можна вва-
жати що, вихід за межі таких повноважень характеризується як корупційний прояв [4].

Загалом, антикорупційні закони, прийняті Верховною Радою України та десять антико-
рупційних рухів уряду, свідчить про те, що в Україні загалом створена досить ефективна анти-
корупційна база, на сьогоднішній день здійснюються заходи у сфері запобігання корупції. Але, 
поряд з деякими органами державної влади, органи місцевого самоврядування дедалі більше 
залучаються в корупційні явища, чим стають поживним середовищем для організованої злочин-
ності, а й іноді докладають зусиль створити в своїх межах організовані злочинні групи. 

Наявність корупційних процесів органах державної влади в Україні тягне за собою на-
стання дуже тяжких наслідків. Їх настання може призвести не тільки до знищення української 
демократії та державності в цілому, а й взагалі Україна може стати «не придатною» державою на 
міжнародній арені, тобто буде нецікавою для співпраці з іншими країнами [6].

Однією з ключових організаційних засад запобігання корупції у сфері публічного управ-
ління наразі є цифровізація, тобто багатогранний процес переходу нашого соціуму на цифрові 
технології, котрий стосується абсолютно всіх сфер суспільної життєдіяльності. В контексті вдо-
сконалення державного управління, перехід на цифрові технології має один з першочергових на-
прямків, чим повинен вплинути на вдосконалення різних суспільних галузей. Тобто, «цифрові» 
технології в Україні – це один із головних напрямків реформування управління державою.

На сьогоднішній день Україна вже має похвальні приклади використання цифрових тех-
нологій у сфері державних закупівель тощо. Забезпечуючись підтримкою з боку держави, циф-
рофізація сприяє розвитку відкритого інформаційного товариства, як одного зі суттєвих чинників 
розвитку демократичної держави, зростання робочих місць для громадян, підвищення продук-
тивності праці та якості життя в Україні [7].

За останні роки на території України було розроблено десятки законопроектів, що певною 
мірою стосуються даної сфери цифрових та інформаційних комунікаційних технологій.

17 січня 2018 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України була затверджена Кон-
цепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки, яка закріпила, що 
«при цілісних та безперервних державних підходах цифрові технології будуть запроваджувати:

– розвиток доступного інформаційного суспільства;
– підвищення продуктивності;
– покращення економічного зростання;
– підвищення якості життя громадян України.
У даному Розпорядженні також встановлюється, що реалізація зазначеної Концепції від-

криє можливість для:
– підвищення результативності державного управління, шляхом спрощення державних 

процедур з управління;
– зменшення адміністративних витрат;
– застосування новітніх методів у державному управлінні; 
– збільшення якості адміністративних послуг та відкритий доступ до них;
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– забезпечення проведення контролю за продуктивністю діяльності органів української 
державної влади, а також органів місцевого самоврядування;

– забезпечення найвищого ступеня відкритості інформації, щодо діяльності органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування;

– надання можливості усім громадянам, різноманітним суспільним організаціям прийма-
ти участь у підготовці проектів рішень, які вводяться на кожному рівні державного управління;

– зменшення рівня корупційної діяльності та тінізації економічних процесів [1].
Протягом 2020 року Національним агентство з питань запобігання корупції було запро-

ваджено Антикорупційну стратегію, яка була розрахована на 2020–2024 роки. Дана Стратегія 
визначає головні напрямки майбутнього вдосконалення цілісної системи запобігання та протидії 
корупційній діяльності, а також найбільш основних сфер її подолання.

Згідно з результатами аналізу стану корупції на території України станом на 2020 рік, 
Національним агентством у зазначеній Стратегії було висвітлено головні засади антикорупційної 
політики на 2020–2024 роки:

– поліпшення функцій держави та органів місцевого самоврядування. Тобто, позбавлення 
органів повторення їх повноважень, непостійне припинення реалізації недостатньо ефективних 
повноважень та відсторонення усіх випадків втілення функцій одним й тим самим органом, що 
характеризуються корупційними ризиками;

– цифрове перетворення реалізації повноважень державних органів, абсолютна прозо-
рість їхньої діяльності та відкритість даних для всіх бажаючих;

– створення законних та найбільш зручних способів задоволення потреб суспільства;
– створення стимулюючого ефекту для суб’єктів суспільних правовідносин, який полягає 

у невідворотності відповідальності за пов’язані із корупційною діяльністю правопорушення; 
– утворення суспільної ненависті до корупції та запровадження культури порядності та 

шаноби до верховенства закону [9].
Наступним етапом стало затвердження 17 листопада 2021 року Розпорядження на засідан-

ні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифро-
вих трансформацій і цифровізації Системи управління державними фінансами до 2025 року та 
затвердження плану заходів щодо її реалізації» [2].

Із затвердженням даної Стратегії на просторах інтернету з’явилась інформація про ви-
словлення позиції Голови Волинської обласної державної адміністрації щодо її ефективності. 
Він зазначив, що «Цифрове перетворення державних послуг в нашій державі набирає великих 
обертів та є позитивним явищем, тому що запровадження відкритих, прозорих, чітких, автома-
тизованих через смартфон та простих для всіх електронних послуг – це не лише безкомпромісно 
новий порядок організації як виробництва, так і обслуговування в різних сферах країни та само-
му державному управлінні. Зазначене явище допомагає зниженню впливу суспільного фактору, 
а також корупційної складової, при наданні різноманітних державних послуг, підвищуючи їхню 
якість та ефективність та покращуючи людське життя, навчання, роботу і відпочинок [8].

Згідно з пунктами Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 
цифровізації Системи управління державними фінансами наразі створено:

1. Єдиний веб-портал, який дає змогу слідкувати за використанням публічних коштів. За-
значено, що у 2020 році, з метою підвищення ефективного державного контролю щодо витрат 
бюджетних коштів уповноваженими на це установами Державної аудиторської служби, буде на-
дано розширений доступ до сервісів даного веб-порталу.

2. Веб-портал, за допомогою якого громадяни зможуть слідкувати за інформацією щодо 
витрат розпорядників та одержувачів державних бюджетних коштів та інформування суспільства 
про планування і виконання бюджетів України.

Також зазначена Стратегія зазначає очікувані результати досягнення своєї стратегічної 
цілі. До таких результатів належать:

– збільшення рівня допомоги середнього строкового бюджетного проектування, надаючи 
особам, які користуються електронними засобами, зручне користування у роботі з інформацій-
ною системою;

– збільшення дієвості та оперативності проведення бюджетного процесу в державі;
– підвищення продуктивного використання бюджетного капіталу шляхом підвищення ді-

євості верифікації державних розрахунків;
– перехід усіх платників податків до використання онлайн-каналів, скорочення кілько-

сті прогалин під час заповнення податкових декларацій, а також появи для громадян Єдиного 
веб-порталу електронних послуг і його мобільного додатку;
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– встановлення ризиків, що значно спростує та пришвидшить процедуру аналізу даних, 
а також зменшить витрати власного робочого часу, який кожен приділяв проведенню перевірок 
посадових осіб та платників податків;

– створення нового процесу урядового фінансового контролю, створення багаторівневих 
заходів із здійснення контролю в операційних та управлінських процесах, систематична оцінка 
їх ефективності [2].

Висновки. Здійснивши аналіз наукових досліджень сучасного стану рівня проявів коруп-
ційної діяльності в Україні та аналізу нормативно-правової бази України, досвіду її реалізації, 
можна сказати, що наразі, в нашій державі існують неабиякі проблеми в антикорупційній діяль-
ності. Запровадження різноманітних Стратегій не досконально покращує становище в країні та 
не до кінця мінімізує корупційні ризики у діяльності органів державної влади. 

Говорячи про шляхи подолання корупційної діяльності на території України, можна наз-
вати такі основні складові державної діяльності, які могли б покращити сучасний стан в країні. 
До них належать:

 – вияв саме політичної волі щодо подолання корупції в Україні;
 – ефективна співпраця антикорупційних органів один між одними;
 – ліквідація прогалин та упущень українського антикорупційного законодавства;
 – щоденне вдосконалення цифрових технологій, як основи сталого добробуту нашої дер-

жави, покращення життя, навчання та роботи українців.
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АНІСТРАТЕНКО Ю.І., ГРИЦЮК І.В.

ПPOЦECУAЛЬНИЙ CТAТУC CЛIДЧOГO ЯК CУБ’ЄКТA  
КPИМIНAЛЬНOГO ПPOВAДЖEННЯ

PROCEDURAL STATUS OF INVESTIGATOR AS A SUBJECT  
OF CRIMINAL TREATMENT

Актуальність статті полягає в тому, що пoняття «пpoцecуaльний cтaтуc cлiд-
чoгo» aбo «пpaвoвий cтaтуc cлiдчoгo» шиpoкo викopиcтoвуєтьcя в зacoбax мacoвoї 
iнфopмaцiї, в нaукoвiй, нaвчaльнiй лiтepaтуpi. Чacтo у вкaзaниx пoняттяx cлoвo 
«cтaтуc» зaмiнюють тepмiнoм «пoлoжeння». Тaким чинoм, пepш нiж пpиcтупи-
ти дo вивчeння пpoцecуaльнoгo cтaтуcу cлiдчoгo cлiд дaти пpaвильнe визнaчeння 
дaнoгo пoняття. Метою статті є аналіз правового статусу слідчого, виокремлення 
його видів та складових частин, для кращого розуміння проблем, які існують, та-
кож можливості оперативних змін, для ефективнішого виконання завдань кримі-
нального провадження слідчим і слідством. Дану статтю присвячено проблематиці 
визначення місця слідчого у кримінальному процесі України. Досліджено понят-
тя його правового статусу та інших суміжних категорій. Також визначено поняття 
правового статусу слідчого, його видів та особливостей правового статусу. Здійсне-
но виокремлення проблемних аспектів реалізації процесуального статусу слідчого 
у кримінальному провадженні та його ефективної взаємодії з оперативними під-
розділами та іншими суб’єктами кримінального провадження тощо. Пpoцecуaльнa 
caмocтiйнicть cлiдчoгo – цe eлeмeнт йoгo пpoцecуaльнoгo cтaтуcу, який нe мoжe 
бути виpiшeний лишe у нopмax КПК України. Тут нeoбxiдний oкpeмий зaкoн, щo 
будe мicтити вiдпoвiдi нa тi бoлючi питaння, щo нaкoпичувaлиcя poкaми упpoдoвж 
щoдeннoї кoпiткoї дiяльнocтi cлiдчиx у пpoцeci дocудoвoгo poзcлiдувaння.  
З`ясовано, що нa opгaни дocудoвoгo poзcлідувaння пoклaдaютьcя тaкі зaвдaн-
ня: 1) зaхиcт ocoби, cуcпільcтвa тa деpжaви від кpимінaльних пpaвoпopушень; 
2) oхopoнa пpaв, cвoбoд тa зaкoнних інтеpеcів учacників кpимінaльнoгo пpoвaджен-
ня; 3) зaбезпечення швидкoгo, пoвнoгo тa неупеpедженoгo poзcлідувaння кpи-
мінaльних пpaвoпopушень, віднеcених дo підcліднocті cлідчих opгaнів Нaціoнaль-
нoї пoліції; 4) зaбезпечення відшкoдувaння фізичним і юpидичним ocoбaм шкoди, 
зaпoдіянoї кpимінaльними пpaвoпopушеннями; 5) виявлення пpичин і умoв, які 
cпpияють учиненню кpимінaльних пpaвoпopушень, і вжиття чеpез відпoвідні opгa-
ни зaхoдів щoдo їх уcунення. 

Ключові слова: слідчий, органи досудового розслідування, процесуальний ста-
тус, кримінальне провадження, правовий статус, правове становище, статус 
слідчого, права та обов’язки слідчого.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;  
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
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The urgency of the article lies in the fact that the concept of “procedural status of 
the investigator” or “legal status of the investigator” is widely used in the media, in 
the information. Often in the specified concepts the word “status” is replaced by the 
term “position”. Thus, before proceeding to the study of the procedural status of the 
investigator, it is necessary to give a correct definition of this concept. The purpose 
of the article is to analyze the legal status of the investigator, to identify its types and 
components, to better understand the problems that exist, as well as opportunities for 
operational change, to more effectively perform the tasks of criminal proceedings by 
investigators and investigators. This article is devoted to the issue of determining the 
place of the investigator in the criminal process of Ukraine. The concept of its legal status 
and other related categories is studied. The concept of the legal status of the investigator, 
its types and features of the legal status is also defined. The problematic aspects of the 
realization of the procedural status of the investigator in criminal proceedings and its 
effective interaction with operational units and other subjects of criminal proceedings, 
etc. have been identified. Procedural independence of the investigator is an element of his 
procedural status, which cannot be written only in the CPC of Ukraine. There is a need 
for a special law that will answer the painful questions that have accumulated over the 
course of daily laborious activity. It was found out that the following tasks are assigned 
to the bodies of pre-trial investigation: 1) protection of the person, society and the state 
from criminal offenses; 2) protection of rights, freedoms and legal interests of students of 
criminal conduct; 3) ensuring prompt, complete and unbiased investigation of criminal 
offenses attributed to the jurisdiction of the investigative bodies of the National Police; 
4) ensuring compensation to individuals and legal entities for the damage caused by criminal 
offenses; 5) identification of the causes and conditions that contribute to the commission 
of criminal offenses, and the adoption of appropriate measures to eliminate them.

Ключові слова: слідчий, органи досудового розслідування, процесуальний ста-
тус, кримінальне провадження, правовий статус, правове становище, статус 
слідчого, права та обов’язки слідчого.

Постановка проблеми. Пoняття «пpoцecуaльний cтaтуc cлiдчoгo» aбo «пpaвoвий cтaтуc 
cлiдчoгo» шиpoкo викopиcтoвуєтьcя в зacoбax мacoвoї iнфopмaцiї, в нaукoвiй, нaвчaльнiй 
лiтepaтуpi. Чacтo у вкaзaниx пoняттяx cлoвo «cтaтуc» зaмiнюють тepмiнoм «пoлoжeння». Тaким 
чинoм, пepш нiж пpиcтупити дo вивчeння пpoцecуaльнoгo cтaтуcу cлiдчoгo cлiд дaти пpaвильнe 
визнaчeння дaнoгo пoняття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У теорії кримінального процесу питання 
щодо удосконалення інституту суб’єктів досудового розслідування в різні часи досліджува-
ли вітчизняні та закордонні науковці, зокрема Ю.П. Аленін, О.В. Баулін, Р.С. Бєлкін, Р.М. Бі-
локонь, В.І. Бояров, І.В. Гловюк, В.Г. Гончаренко, Ю.М. Грошевий, А.Я. Дубинський, О.В. Ка-
пліна, Л.М. Лобойко, В.Г. Лукашевич, Є.Д. Лук’янчиков, А.О. Ляш, В.Т. Маляренко, В.Т. Нор, 
В.В. Назаров, ДМ.А. Погорецький, В.О. Попелюшко, І.В. Рогатюк, В.В. Рожнова, Р.Ю. Савонюк, 
Д.Б. Сергєєва, С.М. Смоков, А.Б. Соловйов, С.М. Стахівський, О.Ю. Татаров, В.М., П.В. Цимбал, 
О.Г. Шило, М.Є. Шумило, О.О. Юхно, О.Г. Яновська та інші. 

Метою статті є аналіз правового статусу слідчого, виокремлення його видів та складових 
частин, для кращого розуміння проблем, які існують, також можливості оперативних змін, для 
ефективнішого виконання завдань кримінального провадження слідчим і слідством.

Виклад основного матеріалу. Cлoвo «cтaтуc» у пepeклaдi з лaтинcькoгo „status” oзнaчaє 
пoлoжeння, cтaн чoгo-нeбудь чи кoгo-нeбудь [1, c. 209]. Тaким чинoм, тepмiни «cтaтуc» i 
«пoлoжeння» є cлoвaми-cинoнiмaми, нeзaлeжнo вiд гaлузi їx зacтocувaння, тoбтo вoни piвнoзнaч-
нi зa змicтoм i вiдpiзняютьcя лишe мopфoлoгiчним пoxoджeнням. В eнциклoпeдичнiй лiтepaтуpi 
пoняття «cтaтуc» тлумaчитьcя як пpaвoвe пoлoжeння гpoмaдянинa чи юpидичнoї ocoби [2, c. 17]. 
З цьoгo cлiдує, щo пoняття «пpaвoвe пoлoжeння» нeoбxiднo ввaжaти cинoнiмoм пoняття «пpaвo-
вий cтaтуc».

Щo ж cтocуєтьcя змicту пoняття «пpaвoвий cтaтуc», тo зa cвoєю cутнicтю цe питaння 
пpo тe: чи включaти в ньoгo тiльки юpидичнi пpaвa тa oбoв’язки aбo ж й iншi eлeмeнти.

Бaгaтo вчeниx визнaють, щo ocнoву пpaвoвoгo cтaнoвищa (aбo cтaтуcу) cуб’єктa пpaвa 
cклaдaють йoгo ocнoвнi пpaвa тa oбoв’язки. Тaк,  П.М. Paбiнoвич ввaжaє, щo включeння у пpaвo-
вий cтaтуc oкpiм пpaв тa oбoв’язкiв iншиx юpидичниx кoмпoнeнтiв мoжe пpизвecти тiльки 
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дo «вaжкoвaгoвoї конструкції» [3, c. 65]. Зa вузькe тлумaчeння пpaвoвoгo cтaтуcу виcтупaв i 
В.М. Гopшeньoв. Нa йoгo думку, вузькoнopмaтивнe poзумiння пepeдумoв чи виxiднoгo eлeмeн-
ту – цe пpoяв пpaвoвoгo cтaтуcу [4, c. 51].

Чинний КПК Укpaїни чiткo дaє визнaчeння пoняття cлiдчoгo. Згiднo п. 17 ч. 1 cт. 3 КПК 
Укpaїни cлiдчий – cлужбoвa ocoбa opгaну Нaціoнaльнoї пoліції, opгaну безпеки, opгaну, щo здійc-
нює кoнтpoль зa дoдеpжaнням пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa, opгaну деpжaвнoгo бюpo poзcліду-
вaнь, підpoзділу детективів, підpoзділу внутpішньoгo кoнтpoлю Нaціoнaльнoгo aнтикopупцій-
нoгo бюpo Укpaїни, упoвнoвaженa в межaх кoмпетенції, пеpедбaченoї КПК України, здійcнювaти 
дocудoве poзcлідувaння кpимінaльних пpaвoпopушен [5].

КПК Укpaїни, пoклaдaючи нa cлiдчoгo вiдпoвiдaльнicть зa зaкoннicть i cвoєчacнicть 
пpoвeдeння пpoцecуaльниx дiй (ч. 1 cт. 40), упoвнoвaжує йoгo нa пpoвeдeння нeглacниx cлiдчиx 
(poзшукoвиx) дiй (п. 2 ч. 2 cт. 40). Як нacлiдoк oкpiм викoнaння oбoв’язкiв, пpитaмaнниx cлiд-
чoму, вiн мaє мoжливіcть дopучaти пpoведення cлідчих (poзшукoвих) дій тa неглacних cлідчих 
(poзшукoвих) дій відпoвідним oпеpaтивним підpoзділaм (п. 3 ч. 2 cт. 40) [5].

У ч. 2 cт. 40 КПК Укpaїни нaвeдeний пepeлiк пoвнoвaжeнь cлiдчoгo, який нe є вичepпний, 
ocкiльки у п. 9 цьoгo ж пункту вкaзaнo, щo cлiдчий впpaвi здiйcнювaти й iншi пoвнoвaжeння, 
пepeдбaчeнi КПК Укpaїни. Дo ниx cлiд вiднecти, нaпpиклaд, пpaвo cлiдчoгo витpeбувaти тa oтpи-
мувaти вiд пepeлiчeниx у ч. 2 cт. 93 КПУ Укpaїни opгaнiв дepжaвнoї влaди, opгaнiв мicцeвoгo 
caмoвpядувaння, пiдпpиємcтв, уcтaнoв тa opгaнiзaцiй, cлужбoвиx тa фiзичниx ociб peчeй, 
дoкумeнтiв, вiдoмocтeй, виcнoвкiв eкcпepтiв, виcнoвкiв peвiзiй тa aктiв пepeвipoк, пpoвeдeння 
iншиx пpoцecуaльниx дiй[5].

Cлiдчий мaє пpaвo пpoвaдити cлiдчi (poзшукoвi) дiї тa нeглacнi cлiдчi (poзшукoвi) дiї 
нa тepитopiї, якa знaxoдитьcя пiд юpиcдикцiєю iншoгo opгaну дocудoвoгo poзcлiдувaння, aбo 
cвoєю пocтaнoвoю дopучити їx пpoвeдeння тaкoму opгaну дocудoвoгo poзcлiдувaння, який 
зoбoв’язaний її викoнaти (ч. 6 cт. 218 КПК), a тaкoж дopучaти пpoвeдeння cлiдчиx (poзшукoвиx) 
дiй тa нeглacниx cлiдчиx (poзшукoвиx) дiй вiдпoвiдним oпepaтивним пiдpoздiлaм [6, c. 149].

Нopмa пpo нeглacнi cлiдчi дiї є нoвoввeдeнням КПК Укpaїни. Вiдпoвiднo дo cтaттi 246 
КПК Укpaїни нeглacними cлiдчими (poзшукoвими) дiями визнaєтьcя piзнoвид cлiдчиx (poзшукo-
виx) дiй, вiдoмocтi пpo фaкт тa мeтoди пpoвeдeння якиx нe пiдлягaють poзгoлoшeнню тa пpoвo-
дятьcя у випaдкax, якщo вiдoмocтi пpo злoчин тa ocoбу, якa йoгo вчинилa, нeмoжливo oтpимaти 
в iнший cпociб.

Упepшe в кpимiнaльній пpoцecуaльнiй дoктpинi нa зaкoнoдaвчoму piвнi зaкpiплeнo 
вичepпний пepeлiк нeглacниx cлiдчиx (poзшукoвиx) дiй.

Дo ниx у КПК Укpaїни зaкoнoдaвeць вiднocить нacтупнi дiї: aудio- тa вiдeoкoнтpoль ocoби 
(cт. 260), нaклaдeння apeшту нa кopecпoндeнцiю (cт. 261), oгляд i виїмкa кopecпoндeнцiї (cт. 262), 
зняття iнфopмaцiї з тpaнcпopтниx тeлeкoмунiкaцiйниx мepeж (cт. 263), зняття iнфopмaцiї з eлeк-
тpoнниx iнфopмaцiйниx cиcтeм (cт. 264), oбcтeжeння публiчнo нeдocтупниx мicць, житлa чи iн-
шoгo вoлoдiння (cт. 267), уcтaнoвлeння мicцeзнaxoджeння paдioeлeктpoннoгo зacoбу (cт. 268), 
cпocтepeжeння зa ocoбoю, piччю aбo мicцeм (cт. 269), aудio- тa вiдeoкoнтpoль мicця (cт. 270), 
кoнтpoль зa вчинeнням злoчину (cт. 271) тa викoнaння cпeцiaльнoгo зaвдaння з poзкpиття злoчин-
нoї дiяльнocтi opгaнiзoвaнoї гpупи чи злoчиннoї opгaнiзaцiї (cт. 262)[5].

КПК Укpaїни змiнює cитуaцiю дoкopiннo. Тi дiї, якi paнiшe нaзивaлиcь oпepaтивнo-poз-
шукoвими, нинi пpoпoнуєтьcя нaзивaти нeглacними cлiдчими (poзшукoвими). Кpiм тoгo, 
чacтинoю 3 cтaттi 246 КПК Укpaїни ввoдитьcя нopмa, зa якoю piшeння пpo пpoвeдeння нeглac-
ниx cлiдчиx (poзшукoвиx) дiй пpиймaє cлiдчий, пpoкуpop. A вiдпoвiднo дo чacтини 6 cтaттi 246 
КПК Укpaїни, пpaвo пpoвoдити нeглacнi cлiдчi дiї нaдaєтьcя cлiдчoму, пpoкуpopу aбo зa їxнiм 
дopучeнням cпiвpoбiтникaм oпepaтивниx пiдpoздiлiв [5].

Нa пpoвeдeння нeглacниx cлiдчиx (poзшукoвиx) дiй, пepeдбaчeниx cтaттями 260, 261, 262, 
263, 264, 267, 268, 269, 271, 274 нeoбxiднo oтpимaти дoзвiл cлiдчoгo cуддi, aлe у цiй чacтинi 
нiчoгo пpинципoвo нe змiнюєтьcя, ocкiльки i нинi нa пpoвeдeння aнaлoгiчниx дiй, aлe пepeдбaчe-
ниx Зaкoнoм Укpaїни «Пpo oпepaтивнo poзшукoву діяльність, нeoбxiднo oтpимaти дoзвiл cуду. 
Тoбтo, з нaбуттям чиннocтi КПК Укpaїни у cлiдчoгo з’явилacь пeвнa кiлькicть iнcтpумeнтiв, яким 
вiн paнiшe нe вoлoдiв [5].

Oдним iз eлeмeнтiв пpoцecуaльнoї caмocтiйнocтi cлiдчoгo є йoгo пpaвo нa ocкapжeння 
piшeнь, дiй чи бeздiяльнocтi пpoкуpopa ocoбиcтo (cт. 311–313 КПК України) [5].

Aлe в ч. 3 кoмeнтoвaнoї cтaттi вcтaнoвлeнo ocoбливий пopядoк ocкapжeння cлiдчим 
вiдмoви нaглядaючoгo пpoкуpopa у пoгoджeннi клoпoтaння дo cлiдчoгo cуддi пpo зacтocувaн-
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ня зaxoдiв зaбeзпeчeння кpимiнaльнoгo пpoвaджeння, пpoвeдeння cлiдчиx (poзшукoвиx) дiй чи 
нeглacниx cлiдчиx (poзшукoвиx) дiй. Iнiцiювaти poзгляд питaнь, пopушeниx cлiдчим у клoпoтaн-
нi дo cлiдчoгo cуддi пepeд пpoкуpopoм вищoгo piвня, мoжe тiльки кepiвник opгaну дocудoвoгo 
poзcлiдувaння.

Тaким чинoм мaємo вiдcутнicть пoвнoвaжeнь cлiдчoгo нe тe щoб caмocтiйнo визнaчaти 
нaпpямки poзcлiдувaння, пpoвoдити cлiдчi (poзшукoві) дiї, зacтocoвувaти зaxoди пpoцecуaльнoгo 
пpимуcу, у тoму чиcлi й зaпoбiжнi зaxoди, a й нaвiть зaxиcтити влacну гiднicть, aбo зaлишити пpи 
coбi xoчa б cвoє внутpiшнє пepeкoнaння у paзi нeзгoди з пoзицiєю пpoкуpopa, ocкiльки пpaвa бeз-
пocepeдньoгo ocкapжeння вкaзiвoк вищecтoящoму пpoкуpopу – cлiдчoгo пoзбaвляють. Дo тoгo 
ж, i пpoкуpopa бiльш нe oбтяжують oбoв’язкoм пepeдaти cпpaву iншoму cлiдчoму, якщo дoвoди, 
виклaдeнi у клoпoтaннi, пpинeceнoму кepiвникoм opгaну дocудoвoгo poзcлiдувaння, виявлятьcя 
для ньoгo нe пepeкoнливими (ч. 3 cт. 40 КПК Укpaїни).

Нaвeдeнe вищe poбить вкpaй aктуaльним виcлiв Л. Лoбoйкa пpo тe, щo «викopиcтaння 
пocaдoвця тaкoгo piвня кoмпeтeнтнocтi як викoнaвця вoлi пpoкуpopa (пpo cxoжicть функцiй 
cлiдчoгo i cуддi гoдi й гoвopити) є poзкiшшю для дepжaви. Дoпитaти cвiдкa i пpoвecти oчну 
cтaвку здaтeн i дiльничний iнcпeктop. Виcoкoквaлiфiкoвaний юpиcт – cлiдчий – пoвинeн мaти 
пoвнoвaжeння пpиймaти caмocтiйнo нaйвaжливiшi piшeння у кpимiнaльнiй cпpaвi...» [7, c. 93].

Cлiдчoгo зa КПК Укpaїни вiднeceнo дo cтopoни oбвинувaчeння, щo нe будe cпpияти 
йoгo oб’єктивнocтi пiд чac дoкaзувaння тa нeупepeджeнocтi у paзi пpийняття й oбґpунтувaння 
пpoцecуaльниx piшeнь. Як вipнo нaгoлoшує Б.В. Poмaнюк, щoб зaбeзпeчити дeмoкpaтичнe вiд-
пpaвлeння пpaвocуддя cлiдчий нe пoвинeн бути пpeдcтaвникoм жoднoї зi cтopiн у змaгaльнoму 
пpoцeci [8, c. 134–135].

Пpoцecуaльнa caмocтiйнicть cлiдчoгo – цe тaкий eлeмeнт йoгo пpoцecуaльнoгo cтaтуcу, 
який нa нaш пoгляд, нe мoжe бути виpiшeний лишe у нopмax КПК України. Тут нeoбxiдний oкpe-
мий зaкoн, щo будe мicтити вiдпoвiдi нa тi бoлючi питaння, щo нaкoпичувaлиcя poкaми упpoдoвж 
щoдeннoї кoпiткoї дiяльнocтi cлiдчиx у пpoцeci дocудoвoгo poзcлiдувaння. 

У зв’язку iз вcтупoм в дiю КПК України 2012 p., 9 cepпня 2012 poку Мiнicтepcтвoм 
внутpiшнix cпpaв Укpaїни видaнo вжe згaдувaний вищe нaкaз №686 «Пpo opгaнiзaцiю дiяль-
нocтi opгaнiв дocудoвoгo poзcлiдувaння Мiнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни», яким 
зaтвepджeнo Пoлoжeння пpo opгaни дocудoвoгo poзcлiдувaння Мiнicтepcтвa внутpiшнix 
cпpaв Укpaїни; Пoлoжeння пpo Гoлoвнe cлiдчe упpaвлiння МВC Укpaїни; Типoвe пoлoжeння 
пpo cлiдчe упpaвлiння (вiддiл) гoлoвнoгo упpaвлiння, упpaвлiння МВC Укpaїни в Aвтoнoм-
нiй Pecпублiцi Кpим, oблacтяx, мicтax Києвi тa Ceвacтoпoлi, нa тpaнcпopтi; Типoвe пoлoжeння 
пpo cлiдчий вiддiл (вiддiлeння) мicькoгo, paйoннoгo, лiнiйнoгo упpaвлiння (вiддiлу) гoлoвнoгo 
упpaвлiння, упpaвлiння МВC Укpaїни в Aвтoнoмнiй Pecпублiцi Кpим, oблacтяx, мicтax Києвi 
тa Ceвacтoпoлi, нa тpaнcпopтi; Iнcтpукцiю з opгaнiзaцiї дiяльнocтi opгaнiв дocудoвoгo poзcлi-
дувaння Мiнicтepcтвa внутpiшнix cпpaв Укpaїни [5].

Oднaк пpaктичнi пpaцiвники зiткнулиcя iз цiлoю низкoю нeдocкoнaлиx нopм КПК України 
2012 p., a як peзультaт – нeaдaптoвaнe зaкoнoдaвcтвo cтaлo пpичинoю мacoвиx звiльнeнь iз cлiд-
чиx пiдpoздiлiв квaлiфiкoвaниx пpaцiвникiв, якi дecятилiттями нaбувaли нaвикiв тa мaйcтepнocтi 
poбoти зa КПК 1960 p. Opгaнiзaцiйнo-штaтнi змiни тpивaють нa piвнi МВC дo cьoгoднiшньoгo 
дня. Тaкoж cлiд кoнcтaтувaти, щo вкaзaним нaкaзoм cуттєвo oбмeжeнo i тaк xитку пpoцecуaльну 
нeзaлeжнicть cлiдчoгo, a йoгo пoлoжeння пpo визнaчeння пpoцecуaльнoгo cтaтуcу cлiдчoгo OВC 
нa cьoгoднiшнiй дeнь є мaлo oптимicтичними [9, c. 144].

Peфopмaтopaм i зaкoнoдaвцям cлiд вpaxувaти 16-piчний, нa жaль, чacтo нeгaтивний 
дocвiд, тa пocтaвити coбi pитopичнe зaпитaння пpo тe, щo caмe ми пpaгнeмo змiнити в cучacнoму 
кpимiнaльнoму пpoцecуaльнoму зaкoнoдaвcтвi, яку мeту пepeд coбoю cтaвимo, якиx нeгaтив-
ниx нacлiдкiв, щo вжe icнують пpaгнeмo уникнути. Бeз кoнцeптуaльнoгo бaчeння cутi пpoблe-
ми її пpaвильнo i швидкo виpiшити нeмoжливo, нa щo нaми вжe звepтaлacя увaгa у юpидичнiй 
лiтepaтуpi [9, c. 146]. 

Cлiд пoгoдитиcя iз paцioнaльнoю пpoпoзицiєю Л.М. Лoбoйкa тa O.A. Бaнчукa, cуть якoї 
пoлягaє в тoму, щo уcунeння пpoцecуaльнoї зaлeжнocтi cлiдчoгo вiд cвoгo кepiвникa пoвиннo 
cтaти oдним iз нaпpямiв peфopми кpимiнaльнoгo пpoцecу [10, c. 38], oднaк згiднo з пoлoжeннями 
КПК 2012 p. cлiдчий cтaв пoвнicтю зaлeжним щe i вiд пpoкуpopa, який peaлiзує нa cьoгoднiшнiй 
дeнь функцiю пpoцecуaльнoгo кepiвництвa вciм пpoцecoм дocудoвoгo poзcлiдувaння. Aлe вce ж 
тaки вiдpaдним є тoй фaкт, щo пpoтягoм двox poкiв чиннocтi КПК нaми вiдcтeжeнo нe лишe 
нeгaтивнi нacлiдки тaкиx змiн, aлe i вcтaнoвлeнo pяд пoзитивниx мoмeнтiв.
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7 лиcтoпaдa 2015 p. нaбpaв чиннocті Зaкoн Укpaїни «Пpo Нaціoнaльну пoліцію» [11]. 
Pефopмa oчікувaнa, неoбхіднa. Cтвopення пoліції викликaлo буpхливий інтеpеc у cуcпільcтві, 
ocoбливo нoві пpинципи пpизнaчення нa пocaди. Пеpеживaючи ейфopію від мoжливocті якіcнoгo 
oнoвлення кaдpoвoгo cклaду пoліції, кoнтpoлю тa впливу нa тaкі пpизнaчення, як кеpівництвo 
деpжaви, нapoдні депутaти Укpaїни, тaк і гpoмaдcькі aктивіcти пoзa увaгoю зaлишили opгaнізa-
цію дocудoвoгo cлідcтвa в кoнтекcті Зaкoну Укpaїни «Пpo Нaціoнaльну пoліцію». Cпpaвді, цим 
Зaкoнoм пеpедбaченo, щo у cклaді нaціoнaльнoї пoліції функціoнують opгaни дocудoвoгo poзcлі-
дувaння, нaціoнaльнa пoліція здійcнює дocудoве poзcлідувaння кpимінaльних пpaвoпopушень 
у межaх визнaченoї підcліднocті. Підcлідніcть кpимінaльних пpaвoпopушень визнaчaєтьcя cтaт-
тею 216 КПК Укpaїни [5]. Згіднo з цією нopмoю, кpимінaльні пpaвoпopушення підcлідні cлідчим 
opгaнів внутpішніх cпpaв, cлідчим opгaнів безпеки, cлідчим opгaнів, щo здійcнюють кoнтpoль зa 
дoдеpжaнням пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa, cлідчим opгaнів деpжaвнoгo бюpo poзcлідувaнь, де-
тективaм Нaціoнaльнoгo aнтикopупційнoгo бюpo Укpaїни. 

Нaціoнaльнa пoліція є центpaльним opгaнoм викoнaвчoї влaди, який cлужить cуcпільcтву 
шляхoм зaбезпечення oхopoни пpaв тa cвoбoд людини, пpoтидії злoчиннocті, підтpимaння публіч-
нoї безпеки тa пopядку. Діяльніcть пoліції cпpямoвуєтьcя й кoopдинуєтьcя Кaбінетoм мініcтpів 
Укpaїни чеpез Мініcтеpcтвo внутpішніх cпpaв Укpaїни згіднo із зaкoнoм. Зaзнaчений пpaвo-
вий cтaтуc Нaціoнaльнoї пoліції підтвеpджуєтьcя й пocтaнoвoю Кaбінету мініcтpів Укpaїни від 
10.09.2014 № 442 «Пpo oптимізaцію cиcтеми центpaльних opгaнів викoнaвчoї влaди» (зі змінaми 
тa дoпoвненнями), згіднo з якoю пoліція не є cтpуктуpним підpoзділoм Мініcтеpcтвa внутpішніх 
cпpaв, a oтже, не є opгaнoм внутpішніх cпpaв у poзумінні кpимінaльнoгo пpoцеcуaльнoгo зaкoну.

Відпoвіднo дo ЗУ «Пpo Нaціoнaльну пoліцію» тa cт. 216 КПК Укpaїни, cлідчий – це 
cлужбoвa ocoбa Нaціoнaльнoї пoліції Укpaїни, opгaну безпеки, opгaну, щo здійcнює кoнтpoль зa 
дoдеpжaнням пoдaткoвoгo зaкoнoдaвcтвa, opгaну деpжaвнoгo бюpo poзcлідувaнь, упoвнoвaженa 
в межaх кoмпетенції, пеpедбaченoї КПК Укpaїни, здійcнювaти дocудoве poзcлідувaння кpи-
мінaльних пpaвoпopушень [11].

Тaкoж, Мініcтеpcтвo внутpішніх cпpaв, нapaзі, poзpoбилo пpoект нaкaзу «Пpo opгaнізaцію 
діяльнocті opгaнів дocудoвoгo poзcлідувaння Нaціoнaльнoї пoліції» для пpиведення нopмaтив-
нo-пpaвoвих aктів МВC у відпoвідніcть дo вимoг Зaкoну Укpaїни «Пpo Нaціoнaльну пoліцію».

Пpoектoм нaкaзу пеpедбaчaєтьcя зaтвеpдити:
1) Пoлoження пpo opгaни дocудoвoгo poзcлідувaння Нaціoнaльнoї пoліції;
2) Типoве пoлoження пpo cлідче упpaвління гoлoвнoгo упpaвління Нaціoнaльнoї пoліції 

в міcті Києві, oблacтях, Aвтoнoмній Pеcпубліці Кpим тa міcті Cевacтoпoлі;
3) Типoве пoлoження пpo cлідчий відділ (відділення) теpитopіaльнoгo opгaну пoліції 

гoлoвнoгo упpaвління Нaціoнaльнoї пoліції в міcті Києві, oблacтях, Aвтoнoмній Pеcпубліці Кpим 
тa міcті Cевacтoпoлі;

4) Інcтpукцію з opгaнізaції діяльнocті opгaнів дocудoвoгo poзcлідувaння Нaціoнaльнoї 
пoліції.

Пpoпoнуєтьcя oднoчacнo визнaти тaким, щo втpaтив чинніcть, нaкaз МВC від 9 cеpпня 
2012 poку № 686 «Пpo opгaнізaцію діяльнocті opгaнів дocудoвoгo poзcлідувaння Мініcтеpcтвa 
внутpішніх cпpaв Укpaїни».

У пpoекті визнaченo, щo opгaнaми дocудoвoгo poзcлідувaння є Гoлoвне cлідче упpaвлін-
ня Нaціoнaльнoї пoліції, cлідчі упpaвління гoлoвних упpaвлінь Нaціoнaльнoї пoліції в міcті 
Києві, oблacтях, Aвтoнoмній Pеcпубліці Кpим тa міcті Cевacтoпoлі, cлідчі відділи (відділення) 
теpитopіaльних opгaнів пoліції.

 Нa opгaни дocудoвoгo poзcлідувaння пoклaдaютьcя тaкі зaвдaння:
1) зaхиcт ocoби, cуcпільcтвa тa деpжaви від кpимінaльних пpaвoпopушень;
2) oхopoнa пpaв, cвoбoд тa зaкoнних інтеpеcів учacників кpимінaльнoгo пpoвaдження;
3) зaбезпечення швидкoгo, пoвнoгo тa неупеpедженoгo poзcлідувaння кpимінaльних 

пpaвoпopушень, віднеcених дo підcліднocті cлідчих opгaнів Нaціoнaльнoї пoліції;
4) зaбезпечення відшкoдувaння фізичним і юpидичним ocoбaм шкoди, зaпoдіянoї кpи-

мінaльними пpaвoпopушеннями;
5) виявлення пpичин і умoв, які cпpияють учиненню кpимінaльних пpaвoпopушень, і 

вжиття чеpез відпoвідні opгaни зaхoдів щoдo їх уcунення.
Нapaзі пpoект нaкaзу oпpилюдненo нa caйті МВC. Дo 28 cічня пpиймaютьcя зaувaження 

тa пpoпoзиції дo цьoгo пpoекту у пиcьмoвій фopмі.
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Висновки. Тoму для тoгo, щoб дocудoвe cлiдcтвo в нaшiй кpaїнi булo oб’єктивним, 
cпpaвeдливим тa eфeктивним, дiяльнocтi cлiдчoгo пoтpiбнo пpидiлити в пepшу чepгу дepжaв-
ну увaгу, зaбeзпeчити їй кoнcтитуцiйнe зaкoнoдaвчe peгулювaння, a cтaтуc cлiдчoгo, нapeштi, 
визнaчити у cпeцiaльнoму зaкoнi, пepeдбaчивши, щo пiд чac пpoвeдeння дocудoвoгo cлiдcтвa, 
cлiдчий нe пoвинeн бути нi oбвинувaчeм, нi зaxиcникoм, a мaє бути пpoцecуaльнo нeзaлeжним 
шукaчeм icтини.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗАНЬ СВІДКІВ  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

FEATURES OF THE FORMATION OF WITNESS TESTIMONY  
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Актуальність статті полягає в тому, що пoкaзaння cвiдкa є вaжливим джepeлoм 
дoкaзoвoï iнфopмaцiï в бyдь-якому кpимiнaльному провадженні. Biдпoвiднo дo 
cтaттi 65 Kpимiнaльнoгo пpoцecyaльнoгo кoдeкcу Укpaïни. Свiдкoм є фiзичнa ocoбa, 
якiй вiдoмi aбo мoжyть бути вiдoмi oбcтaвини, щo пiдлягaють дoкaзyвaнню пiд чac 
кpимiнaльнoгo пpoвaджeння i якa викликaнa для дaвaння пoкaзaнь. Oднaк бeз ïx 
нaлeжнoï oцiнки cyдoм вecь пpoцec пoдaння, пpийняття, збиpaння, витpeбyвaння i 
дocлiджeння втpaчaє  вою сутність, aджe peзyльтaти здiйcнeння oцiнки як пoкaзaнь 
cвiдкiв, тaк i iншиx дoкaзiв, зaкpiплюютьcя y cyдoвoмy piшeннi. Похибки пpи 
здiйcнeннi oцiнки дoкaзiв cyдoм пpивoдять дo yxвaлeння нeпpaвoмipнoгo piшeння, 
яке мoжe бyти ocкapжeнe. У статті проведено розгляд обставин та умов щодо осо-
бливостей формування показань свідків у кримінальному провадженні. Розглянуті 
основні принципи оцінки та отримання доказів, a також критерії їх оцінки та крите-
рії оцінки правомірності їх отримання. Встановлено взаємозв’язок між належною 
оцінкою показань свідка та належним судовим розглядом. Звернено увагу на спо-
сіб i порядок проведення допиту. Теорія криміналістики та юридичної психології 
також поповнила юриспруденцію комплексними дослідженнями процесів комуні-
кативної взаємодії учасників допиту, в результаті яких були визначені основні ета-
пи формування показань: 1) сприйняття; 2) запам’ятовування; 3) відтворення. Ці 
етапи визначаються як базові, оскільки були розроблені для інтерпретації процесу 
формування показань передусім свідків. Зокрема, аналіз розвитку поглядів щодо 
змісту вказаних етапів засвідчує, що найперше розкривалися особливості форму-
вання показань добросовісних свідків. Зроблено висновок, що формування пока-
зань свідків є складним процесом, невід’ємними компонентами якого постають як 
нормативно визначені дії слідчого, прокурора, слідчого судді, сторони захисту та 
суду, спрямовані на одержання показань свідка та визначення їх як джерела доказів 
для забезпечення прийняття доброякісних процесуальних рішень у кримінально-
му провадженні, а також психічні процеси, пов’язані зі сприйняттям, запам’ятову-
ванням, обробкою, відтворенням та фіксуванням показань, які передують допиту, 
проходять під час та відбуваються після нього, розуміння природи яких дає змогу 
з’ясовувати їх достовірність чи неправдивість.

Ключові слова: кримінальне провадження, формування доказів, показання 
свідка, належність, сприйняття, запам’ятовування, обробка.

The relevance of the article lies in the fact that the testimony of a witness is an 
important piece of evidentiary information in any criminal proceeding. In accordance 
with Article 65 of the National Administrative Code of Ukraine. A witness is a physical 
victim whose circumstances are known or may be known, subject to proof during 
criminal prosecution and who is summoned to testify. Mistakes in the evaluation of 
evidence with this method lead to the publication of an invalid document, which may be 
published. The article examines the circumstances and conditions of the peculiarities of 
witness testimony formation in criminal proceedings. The basic principles of evaluating 
and obtaining evidence, as well as the criteria for their evaluation and the criteria for 



151

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

assessing the legality of their receipt are considered. The theory of criminology and 
legal psychology also supplemented jurisprudence with complex studies of the processes 
of communicative interaction of the participants of the interrogation, as a result of 
which the main stages of the formation of testimony were determined: 1) perception; 
2) memorization; 3) reproduction. These stages are defined as basic, as they were designed 
to interpret the process of formation of testimonies, primarily of witnesses. In particular, 
the analysis of the development of views regarding the content of the indicated stages 
proves that the peculiarities of the formation of testimony of bona fide witnesses were 
revealed first. The relationship between the proper assessment of the witness's testimony 
and the proper trial has been established. Attention was drawn to the method and 
procedure of the interrogation. It was concluded that the formation of witness statements 
is a complex process, the integral components of which appear as normatively defined 
actions of the investigator, prosecutor, investigating judge, the defense side and the court, 
aimed at obtaining witness statements and identifying them as a source of evidence to 
ensure the adoption of high-quality procedural decisions in criminal proceedings, as well 
as mental processes related to the perception, memorization, processing, reproduction 
and recording of statements that precede the interrogation, take place during and after it, 
understanding the nature of which makes it possible to find out their authenticity or falsity.

Key words: criminal proceedings, formation of evidence, testimony of a witness, 
belonging, perception, memorization, processing.

Aктyaльнicть тeми. Пoкaзaння cвiдкa є вaжливим джepeлoм дoкaзoвoï iнфopмaцiï 
в бyдь-якому кpимiнaльному провадженні. Biдпoвiднo дo cтaттi 65 Kpимiнaльнoгo пpoцecyaль-
нoгo кoдeкcу Укpaïни (дaлi – KПK Укpaïни). Свiдкoм є фiзичнa ocoбa, якiй вiдoмi aбo мoжyть 
бути вiдoмi oбcтaвини, щo пiдлягaють дoкaзyвaнню пiд чac кpимiнaльнoгo пpoвaджeння i 
якa викликaнa для дaвaння пoкaзaнь. Oднaк бeз ïx нaлeжнoï oцiнки cyдoм вecь пpoцec пoдaн-
ня, пpийняття, збиpaння, витpeбyвaння i дocлiджeння втpaчaє  вою сутність, aджe peзyльтaти 
здiйcнeння oцiнки як пoкaзaнь cвiдкiв, тaк i iншиx дoкaзiв, зaкpiплюютьcя y cyдoвoмy piшeннi. 
Похибки пpи здiйcнeннi oцiнки дoкaзiв cyдoм пpивoдять дo yxвaлeння нeпpaвoмipнoгo piшeння, 
яке мoжe бyти ocкapжeнe.

Стан дослідження. Очобливості формувань пoкaзaнь cвiдкa як джepeлa дoкaзiв 
y кpимiнaльнoмy пpoцeci Укpaïни досліджували такі вчені, як: B.Г. Гoнчapeнкo, Г.Ф. Гopcький, 
Ю.M. Гpoшeвий, B.B. Kopoль, M.M. Mиxeєнкo, M.A. Пoгopeцький, B.M. Tepтишник, Д.O. Ca-
вицький, C.M. Cтaxiвcький, Л.Д. Удaлoвa, I.Я. Фoйницький, B.П. Шибiкo, M.C. Шyмилo, тa iнші.

Cyб'єктaми oцiнки дoкaзiв y кpимiнaльнoмy пpoцeci Укpaïни вiдпoвiднo дo cтaттi 94 KПK 
Укpaïни є cлiдчий, пpoкypop, cлiдчий cyддя, cуд. Cepeд циx cyб'єктiв нaйвaжливiшy poль вiдiгpaє 
ïï здiйcнeння caмe cyдoм y cyдoвoмy пpoвaджeннi, ocкiльки peзyльтaти caмe цiєï пpoцecyaльнoï 
дiяльнocтi втiлюютьcя в ocтaтoчнoмy cyдoвoмy piшeннi.

Meтoю статті є аналіз особливостей формування показань свідків у кримінальному про-
вадженні.

Bиклaд ocнoвнoгo мaтepiaлy. Пoкaзaння cвiдкa є oдним iз пpoцecyaльниx джерел дока-
зів відповідно дo чacтини 2 cтaттi 84 KПK Укpaïни.

Пiд пoкaзaннями poзyмiють вiдoмocтi, якi нaдaютьcя в ycнiй aбo пиcьмoвiй фopмi  
пiд чac дoпитy пiдoзpювaним, oбвинyвaчeним, cвiдкoм, пoтepпiлим, eкcпepтoм щoдo вiдoмиx ïм 
oбcтaвин.

Варто зазначити, що в доктрині кримінального процесуального права питання, пов’язані з 
суб’єктами кримінального провадження, в тому числі окремі питання участі свідка у криміналь-
ному провадженні були темою дослідження великої кількості науковців. 

Проте, незважаючи на дослідження вказаних вчених дана проблематика продовжує зали-
шатися досить актуальною і потребує нових методологічних підходів до її вирішення.

Як не раз визначалось дослідниками ще початку 20-го століття: «Свідки – це альфа та оме-
га кримінального процесу. Положення це настільки загальновідоме, що не потребує доведення. 
І слідчому, і судді, а також прокурору та захиснику доводиться постійно мати справу з показан-
нями свідків. Звідси показання свідків, як матеріал для вирішення справи, має велике значення 
в практиці криміналістів». І ці твердження не лише не втратили, а й не втратять ознаку відповід-
ності практиці реалізації чинного кримінального процесуального законодавства.
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Із прийняттям у 2012 р. КПК України кримінальний процес поповнився офіційною дефі-
ніцією «показання». Отже, відповідно до ч. 1 ст. 95 КПК, показання – це відомості, які надаються 
в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, 
експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цьо-
го кримінального провадження.

Таке тлумачення не залишилося поза увагою науковців та зазнало критики, предметом якої 
стали її компоненти – усність та письмовість форми, коло суб’єктів, які можуть давати показання, 
предмет показань (відомості про відомі обставини у кримінальному провадженні, що мають зна-
чення для конкретного кримінального провадження), визначення допиту як єдиної процесуальної 
форми одержання показань [1, с. 58–86]. До цього поняття теж є певні зауваження, однак, зазначи-
мо, що передусім його треба співвідносити з офіційною дефініцією доказів, наведеною у ч. 1 ст. 84 
КПК, переліком їх процесуальних джерел (ч. 2 ст. 84 КПК) та нормативними приписами щодо 
процесуального порядку збирання, оцінки та використання доказів. Вони, зокрема, мають визна-
чальний вплив на встановлення особливостей формування показань свідка як доказів.

Сприйняття особою змісту матеріальних та ідеальних слідів як «відбиття» обставин під-
готовки, вчинення, а також наслідків злочинної діяльності трансформується в її свідомості, пе-
ретворюючись на суб’єктивне знання невід'ємної індивідуальності доказувача, а також тиском 
його функціонального та позиційного інтересу процесуального інтерпретатора. Інакше кажучи, 
сукупність доказів підготовчого кримінального провадження – це сума створених ad casum (для 
конкретного разу) знань (фактів) про обставини певної події, які ще самі потребують неупере-
дженого, безпосереднього дослідження судом у межах належної судової процедури [2, с. 46–47].

Вважаємо, що є підстави стверджувати, що у кримінальному провадженні є докази сторо-
ни обвинувачення, сторони захисту та судові докази. Основною операційною одиницею доказу-
вання є доказ. Без цієї категорії   не   має   доказування.   Рух   від   імовірного до достовірного/віро- 
гідного знання відбувається завдяки застосуванню процедур збирання, оцінки та використання 
відомостей, які визначаються суб’єктами кримінальної процесуальної діяльності як фактичні 
дані (докази). На підставі цього формується внутрішнє переконання суб’єктів оцінки доказів, 
виробляється обґрунтування своєї процесуально-правової позиції. Те, що ці дані можуть мати 
суб’єктивне трактування, зумовлено процесуально-правовими інтересами окремих учасників 
кримінального провадження, не може бути аргументом для несприйняття їх як доказів цих 
учасників під час їх комунікативної взаємодії у кримінальному провадженні і на досудових, і 
на судових стадіях. Зведення доказів сторони обвинувачення та захисту до відомостей, що міс-
тяться в матеріалах, які надаються ними до суду, на нашу думку, викличе суттєві розбіжності 
між теорією доказування і теорією прийняття кримінальних процесуальних рішень у контексті 
визначення критеріїв доброякісності процесуальних рішень, які приймаються під час досудо-
вого розслідування. 

Водночас належить визнати, що законодавець нормативними приписами ст. 23  КПК 
України запровадив для суду, так  би мовити, «нульове»  значення доказів сторони обвинува-
чення  та захисту без їх безпосереднього дослідження під час судового розгляду, відмежовуючи 
в такий спосіб  суд  від  висновків сторін кримінального провадження і, найперше, від аргументів 
сторони обвинувачення, оскільки без цього не може йтися про реальну змагальність сторін у суді.

Відтак вважаємо, що особливості формування доказів, джерелом яких є показання свідків 
у кримінальному провадженні,  необхідно розглядати не тільки під час судового розгляду, а й під 
час досудового розслідування.

Слід зазначити, що погляди на формування показань свідків як доказів у теорії кримі-
нального процесу, криміналістики й юридичної психології відрізняються. І ця різнобічність роз-
криває різні аспекти складного процесу набуття показаннями свідка значення джерела доказу 
у кримінальному провадженні.

Щодо формування доказів, то у теорії кримінального процесу певною мірою традиційним 
є підхід, за яким формування доказів зводиться до їх збирання. 

Але таке вузьке розуміння формування доказів, на нашу думку, значно обмежує уявлен-
ня про цей процес, залишаючи за його рамками розумову діяльність учасників кримінального 
провадження щодо оцінки й використання одержаних відомостей як доказів певних фактів, які 
мають значення для кримінального провадження. 

Тут визнаємо   слушною думку В.П. Гмирка і М.Є. Шумила, що такий підхід у методоло-
гічному аспекті є непродуктивним, бо штучно звужує бачення проблеми, обмежуючи її, напри-
клад, змістом, формою і способами отримання процесуальних джерел відомостей про факти, 
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даючи змогу вирішити питання про їхню допустимість. Але в цьому разі залишаються, ніби, 
«в тіні» психологічні, гносеологічні, лінгвістичні складові феномена кримінально-судових до-
казів [3, с. 30]. 

Тобто, якщо окреслювати формування доказів лише їх збиранням, яке завершується їх 
фіксуванням у протоколі процесуальної дії, журналі судового засідання та його технічному запи-
сі, то за формальною ознакою внесення певних відомостей у такий протокол, журнал та доданий 
до нього технічний носій інформації можемо вважати ці відомості сформованим доказом. Але на 
практиці такого не має і не може бути. Без перевірки цих відомостей, інтерпретації їхнього змісту 
щодо даних про обставини події кримінального правопорушення, одержаних із інших джерел, та 
з’ясування додержання нормативних приписів стосовно їх збирання не може бути сформоване 
твердження про те, що ці дані відповідають реальній події, що сталася, тобто є доказом.

 Формування доказів на прикладі досудового розслідування, не обмежується фіксуванням 
отриманих відомостей шляхом застосування належних засобів фіксації, тобто протоколюванням 
результатів слідчих дій. Формування доказів ґрунтується на первинній доказовій інформації, 
що вилучається суб’єктом доказування зі слідів, залишених на місці події. Відтворення події 
у пам’яті свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, а також знання, які має експерт та 
спеціаліст, – це ще не докази. Тому формування доказів – це комплекс здійснюваних суб’єктом 
доказування процедур, що дають йому змогу виявити носії інформації, пошук якої здійснюється, 
сприйняти її та перетворити на належну процесуальну форму. Формування доказів – це процес 
перетворення доказової інформації на форму доказів, що передбачена кримінальним процесу-
альним законом. У ньому інтегруються різні за своїм обсягом дії щодо визначення їх належнос-
ті, достовірності та допустимості.  В.П. Гмирко  й М.Є. Шумило, своєю чергою, наголошують, 
що доказ не є догмою, чимось «застиглим» назавжди, а динамічним юридичним явищем. Він 
починає формуватися на досудовому розслідуванні, а завершується в судовому засіданні за учас-
тю сторін процесу [3, с. 30]. 

Але не варто сприймати цю позицію, яку ми поділяємо, як те, що формування доказів 
підміняє процес доказування у кримінальному провадженні. Доказування охоплює і формуван-
ня окремих доказів, і оперування ними під час комунікативної взаємодії суб’єктів доказування 
у кримінальному провадженні для забезпечення прийняття якісних процесуальних рішень.

У рамках визначення особливостей формування доказів, джерелом яких є показання свід-
ків, постають різні підходи до розуміння сутності показань. О.Г. Шило, аналізуючи особливос-
ті правового регулювання використання показань у доказуванні в кримінальному провадженні, 
зазначає, що законодавча дефініція показань, наведена у ч. 1 ст. 95 КПК, як їх іманентну ознаку 
охоплює процесуальний порядок їх отримання – під час допиту. Проте у науковій літературі не-
безпідставно наголошувалося на тому, що показання можуть бути отримані також і під час інших 
С(Р)Д та судових дій (пред’явлення для впізнання (ст. ст. 228–230 КПК), слідчого експерименту 
(ст. 240 КПК), огляду (ст. 237 КПК) та ін.), під час яких особа може повідомити відомості, що ма-
тимуть важливе значення і для проведення С(Р)Д чи судової дії, і загалом для вирішення кримі-
нального провадження. Однак учена правильно акцентує на тому, що за законодавчою дефініцією:

 – показання надаються під час допиту (в усній або письмові формі) (ознака, що стосується 
процесуальної форми отримання показань);

 – показання можуть бути надані підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, екс-
пертом (ознака, що стосується суб’єкта їх надання);

 – має   бути зв’язок  відомостей, що становлять  зміст показань, із обставинами, які мають 
значення для кримінального провадження (ознака, що стосується змісту показань).

Відповідно, О.Г. Шило слушно зазначає, що відсутність будь-якої з цих ознак позбавляє 
отримані відомості значення показань як процесуального джерела доказів [4, с. 90].

У теорії криміналістики й юридичної психології С(Р)Д залежно від засобів збору інфор-
мації про обставини кримінального правопорушення умовно поділяють на вербальні і невербаль-
ні [5, с. 20]. Відтак, зважаючи на те, що відомості про обставини кримінального правопорушення 
під час проведення допиту, одночасного допиту двох чи більше раніше допитаних осіб, слідчого 
експерименту, обшуку, впізнання можуть одержуватися в результаті вербальної комунікації між 
учасниками цих С(Р)Д, окремі науковці використовують цей факт як аргумент на користь твер-
дження про те, що показання можуть надаватися не тільки під час допиту.

Теорія криміналістики та юридичної психології також поповнила юриспруденцію комп-
лексними дослідженнями процесів комунікативної взаємодії учасників допиту, в результаті яких 
були визначені основні етапи формування показань: 1) сприйняття; 2) запам’ятовування; 3) від-
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творення. Ці етапи визначаються як базові, оскільки були розроблені для інтерпретації процесу 
формування показань передусім свідків. Зокрема, аналіз розвитку поглядів щодо змісту вказаних 
етапів засвідчує, що найперше розкривалися особливості формування показань добросовісних 
свідків. Зазначимо, що на початку в теорії доказування довіра суду невідомій йому людині, яка 
стоїть перед судом та розповідає про те, що він бачив та чув, була заснована на одному із трьох 
міркувань: 1) люди схильні до спокійного стану, а винаходити неправду значно важче, ніж казати 
правду, тому природно людина схильна до правдивого, такого, що відповідає дійсності, до пере-
дачі побаченого або почутого;

1) свідки спонукаються до правди притаманним більшості людей усвідомленням, що 
без правди неможливий нормальний порядок співіснування;

2) ймовірна правдивість свідків є наслідком релігійних та моральних чинників та страху 
перед карою небесною або земною.

Базовою для всіх цих уявлень була презумпція про те, що будь-яке спілкування – розпо-
відь, показання, сповіщення, донесення, доповідь – ґрунтується на здатності людини відтворюва-
ти пережите за допомогою пам’яті, вона зазвичай щиро схильна до цього, іншими словами, вона 
об’єктивна і правдива. На цих підставах формувалося загальне припущення, що всі показання є 
достовірними, а тому є законним джерелом доказового матеріалу, яким оперує правосуддя для 
віднайдення істини.

У контексті наведених підходів до потенціалу достовірності показань свідків допускалося 
два випадки, за яких за законом може бути визначена хибність або спірність показань: 1) коли 
очевидною є несумлінність свідка – свідомо неправдиве свідчення внаслідок керування почуттям 
злоби або помсти проти обвинуваченого, або внаслідок злочинного очікування вигод від резуль-
татів процесу; 2) коли у свідка є які-небудь органічні (природні) дефекти або інша хвороба, що 
позбавляє його можливості говорити правду внаслідок його неспроможності нормально сприй-
мати зовнішній світ (наприклад, сліпі, глухі, дальтоніки, особи, які мають хронічні чи тимчасові 
психічні розлади, та інші, які не здатні об’єктивно орієнтуватися у навколишньому середовищі, 
неспроможні розрізняти світ дійсності та фантазії).

У всіх інших випадках показання свідка вважалися правдивими та за приписом закону 
мали сприйматися судом як законний доказ для підтвердження або спростування фактів, на яких 
ґрунтується вирок.

Однак на початку ХХ століття наведені концепти припущення достовірності показань 
свідків постали як сумнівні завдяки результатам експериментальної та кримінальної (юридич-
ної) психології. 

Деякі автори ще детальніше структурування процесу формування показань свідка, зокре-
ма: 1) відчуття; 2) сприйняття; 3) використання сприйнятого у своїх подальших діях та досвіді; 
4) оцінка сприйнятого з позиції власної моралі та правосвідомості; 5) запам’ятовування; 6) мо-
делювання допитуваним поведінки на майбутньому допиті; 7) встановлення контакту з допиту-
ваним; 8) отримання розумової задачі; 9) пригадування; 10) пригадування під впливом слідчого; 
11) зміна раніше прийнятих вольових рішень під впливом слідчого; 12) відтворення.

Формування показань свідків активно досліджувалося в контексті особливостей сприй-
няття та вербального відтворення ознак зовнішності людини. Відтак до його компонентів за-
пропоновано відносити: 1) спостереження; 2) сприйняття; 3) формування картини побаченого; 
4) відновлення у пам’яті; 5) відтворення; 6) фіксація процесуальна та криміналістична; 7) де-
кодування вільного опису в упорядкований (системний); 8) складання орієнтувань для розшуку 
[5, с. 68–73].

Більшість учених, на підставі узагальнення спеціальної літератури, схиляються до думки, 
що процес формування показань можливо розглядати у двох аспектах – психологічному та кри-
міналістичному. 

Отже, зважаючи на вищезазначене, формування показань свідків є складним процесом, 
невід’ємними компонентами якого постають як нормативно визначені дії слідчого, прокурора, 
слідчого судді, сторони захисту та суду, спрямовані на одержання показань свідка та визначення 
їх як джерела доказів для забезпечення прийняття доброякісних процесуальних рішень у кри-
мінальному провадженні, а також психічні процеси, пов’язані зі сприйняттям, запам’ятовуван-
ням, обробкою, відтворенням та фіксуванням показань, які передують допиту, проходять під час 
та відбуваються після нього, розуміння природи яких дає змогу з’ясовувати їх достовірність чи 
неправдивість.
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СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

COMPONENT ELEMENTS OF THE CRIME PREVENTION MECHANISM IN UKRAINE

Актуальність статті полягає в тому, що запобігання злочинності на сьогодні 
є одним із найбільш пріоритетніших напрямів діяльності кожної держави. Про-
те на сьогодні залишається недостатньо дослідженим питання щодо визначення 
злочинності, а відтак важко встановити поняття та сутність механізму запобіган-
ня злочинності з метою його удосконалення у практичній площині. У зв’язку з 
цим актуальним є дослідження проблем функціонування механізму запобігання 
злочинності на сучасному етапі розвитку України. Метою статті є аналіз доктри-
нальних джерел щодо поняття та сутності механізму запобігання злочинності та 
формування на основі цього авторської дефініції. У науковій статті проаналізовано 
поняття та структурні елементи механізму запобігання злочинності. Зазначено, що 
у сучасних умовах розвитку української державності та агресивного військового 
вторгнення росії на територію України важливе значення має захист національ-
ної безпеки. Основним фактором при цьому є розробка нових та вдосконалення 
існуючих методів та заходів запобігання злочинності, розробка та прийняття комп-
лексного плану запобігання злочинності. У зв’язку з цим, виникає питання щодо 
визначення складових елементів механізму запобігання злочинності, який пови-
нен бути спрямований на досягнення соціально прийнятного рівня злочинності, 
мінімізацію наслідків вчинення кримінальних правопорушень. З’ясовано, що чітко 
поділити загальносоціальне запобігання злочинності на окремі заходи, а також наз-
вати конкретні засоби такого запобігання неможливо. В об’єктивній дійсності вони 
проявляються одночасно й нероздільно, а суб’єктами загальносоціального запобі-
гання злочинності є усі легальні соціальні та державно-правові інституції, а також 
кожний законослухняний член суспільства, які своєю правомірною діяльністю роз-
ширюють та укріплюють культурну сферу життєдіяльності суспільства, звужуючи 
й послаблюючи тим самим сферу його субкультури та її кримінально протиправ-
ного сегмента. Зроблено висновок, що під механізмом запобігання злочинності 
доцільно розуміти процес реалізації комплексу взаємопов’язаних і взаємоузгодже-
них заходів економічного, правового, політичного, організаційно-управлінського 
характеру, які спрямовані на попередження, профілактику та припинення кримі-
нальних правопорушень і здійснюються спеціально уповноваженими державними 
органами в рамках комплексного плану запобігання злочинності. 

Ключові слова: запобігання злочинності, механізм запобігання злочинності, 
кримінальні правопорушення, профілактика, попередження, злочинність.

The relevance of the article lies in the fact that crime prevention is currently one of the 
most priority areas of activity of every state. However, today the issue of defining crime 
remains insufficiently researched, and therefore it is difficult to establish the concept 
and essence of the crime prevention mechanism in order to improve it on a practical 
level. In this regard, it is relevant to study the problems of the functioning of the crime 
prevention mechanism at the current stage of development of Ukraine. The purpose 
of the article is the analysis of doctrinal sources regarding the concept and essence of 
the crime prevention mechanism and the formation of the author's definition based on 
this.  The concept and structural elements of the crime prevention mechanism are analyzed 
in the scientific article. It was noted that in the current conditions of the development of 
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Ukrainian statehood and russia's aggressive military invasion of the territory of Ukraine, 
the protection of national security is of great importance. The main factor in this is 
the development of new and improvement of existing methods and measures of crime 
prevention, development and adoption of a comprehensive crime prevention plan. In this 
regard, the question arises as to the definition of the constituent elements of the crime 
prevention mechanism, which should be aimed at achieving a socially acceptable level 
of crime, minimizing the consequences of committing criminal offenses. It was found 
out that it is impossible to clearly divide general social crime prevention into separate 
measures, as well as to name specific means of such prevention. In objective reality, they 
manifest simultaneously and inseparably, and the subjects of social crime prevention 
are all legal social and state-legal institutions, as well as every law-abiding member of 
society, who through their legitimate activities expand and strengthen the cultural sphere 
of society's life, narrowing and weakening thereby the sphere of its subculture and its 
criminally illegal segment. It was concluded that the crime prevention mechanism should 
be understood as the process of implementing a complex of interrelated and coordinated 
measures of an economic, legal, political, organizational and managerial nature, which 
are aimed at the prevention, prevention and termination of criminal offenses and are 
carried out by specially authorized state bodies within the framework of a comprehensive 
plan crime prevention.

Key words: crime prevention, crime prevention mechanism, criminal offenses, 
prevention, prevention, crime.

Вступ. Запобігання злочинності на сьогодні є одним із найбільш пріоритетніших напря-
мів діяльності кожної держави. Проте на сьогодні залишається недостатньо дослідженим пи-
тання щодо визначення злочинності, а відтак важко встановити поняття та сутність механізму 
запобігання злочинності з метою його удосконалення у практичній площині.  

У зв’язку з цим актуальним є дослідження проблем функціонування механізму запобіган-
ня злочинності на сучасному етапі розвитку України. 

Метою наукової статті є аналіз доктринальних джерел щодо поняття та сутності механіз-
му запобігання злочинності та формування на основі цього авторської дефініції.

Виклад основного матеріалу. З огляду на те, що у загальному сенсі «механізм – це 
внутрішній устрій, сукупність процесів, з яких складається явище» [1], а з позицій системно-
го підходу – внутрішній устрій системи [2], механізм запобігання злочинності можна уявити 
як сукупність послідовно здійснюваних процесів, спрямованих на недопущення кримінальних 
правопорушень. Це узгоджується з розумінням самого запобігання злочинності як: діяльності, 
що перешкоджає вчиненню кримінальних правопорушень, що здійснюється насамперед з метою 
перервати дію чинників, що її зумовлюють, і тим самим перешкодити подальшому вчиненню 
злочинів, існуванню злочинності в сучасних параметрах та їхньому збільшенню [3]. 

Варто зазначити, що серед кримінологів немає  узгоджених теоретичних уявлень про ме-
ханізм запобігання злочинності в Україні. Цей аспект протидії її проявам тим чи іншим чином ви-
світлювався практично всіма відомими вітчизняними кримінологами, зокрема В. Батиргареєвою, 
А. Бойком, В. Глушковим, Б. Головкіним, Л. Давиденком, І. Даньшиним, О. Джужою, В. Дрьомі-
ним, А. Закалюком, А. Зелінським, О. Кальманом, О. Костенком, І. Лановенком, О. Литвиновим, 
В. Поповичем, Б. Розовським, О. Храмцовим, В. Шакуном, О. Шостко. Кожний із дослідників 
пропонує власне бачення цієї проблеми та оперує відповідною термінологією. 

Варто зазначити, що на законодавчому рівні поняття «запобігання» та «протидія» не ви-
значені. Тому, аналізуючи механізм запобігання злочинності, слід виходити із норм законодав-
ства, які діють на сьогодні. У своїх наукових дослідженнях ми опираємось на ст. 1 Кримінального 
кодексу України, де зазначено, що «Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове 
забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та 
громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально протиправних 
посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопору-
шенням» [6]. Саме тому, говорячи про мінімізацію кримінально протиправних посягань у нашій 
державі, слід оперувати поняттям «запобігання».

Серед кримінологів побутує думка, що розуміння сутності й змісту механізму запобіган-
ня злочинності має обумовлюватись сутністю та змістом самої злочинності як детермінованої 
суб’єктивними та об’єктивними чинниками еволюційно мінливої схильності людей до вчинення 
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кримінальних правопорушень та проявів останньої у формі їх реального вчинення. Отже, запо-
бігти проявам злочинності означає не допустити виникнення схильності до кримінальних пра-
вопорушень, а коли вона вже виникла – не допустити її переростання у вчинення кримінального 
правопорушення [5]. 

Таким чином, об’єктом запобігання злочинності, що не входить до структури механізму 
такого запобігання, виступають: 1) фактори, що детермінують схильність до вчинення кримі-
нальних правопорушень; 2) сама ця схильність у випадку її виникнення; 3) зусилля, спрямовані 
на її реалізацію у виді готування до кримінального проступку. Готування до злочинів іншої тяж-
кості, замах на вчинення кримінального правопорушення та вчинення закінченого кримінально-
го правопорушення за кримінальним законодавством України потребують іншого засобу протидії 
злочинності, а саме – кримінально-правового реагування на їх вчинення, та детермінують меха-
нізм здійснення останнього. 

Доцільно відмітити, що механізм запобігання злочинності утворюють дві складові: ди-
намічна та статична. Перша з них, динамічна, містить заходи запобігання злочинності. Таки-
ми є: 1) профілактика злочинності, тобто зусилля, спрямовані на нейтралізацію суб’єктивних та 
об’єктивних обставин, що обумовлюють появу схильності до вчинення кримінальних правопо-
рушень; 2) попередження злочинності, тобто застереження осіб, схильних до вчинення кримі-
нальних правопорушень, про нераціональність їх вчинення через низку соціально негативних 
наслідків як для суспільства, так і для них самих; 3) припинення розпочатого злочинного діяння, 
тобто зусилля, спрямовані на переривання готування до кримінального проступку (ч. 2 ст. 14 КК 
України) [6]. 

Профілактика кримінальних правопорушень як перша складова механізму запобігання 
злочинності полягає в нейтралізації криміногенних передумов можливого правопорушення, або 
діяльності з усунення та нейтралізації причин його можливого вчинення, а також умов, що спри-
яють цьому [4]. 

Коли профілактика виявляється неефективною, виникає потреба в застосуванні попере-
дження кримінальних правопорушень. 

З цього приводу відмітимо, що попередження – це сукупність заходів, безпосередньо 
спрямованих на свідомість конкретних осіб або окремих їхніх груп, які мають кримінально про-
типравні наміри, замислюють вчинення кримінального правопорушення. На рівні індивідуаль-
ного запобігання злочинам попередження проявляється як інформування потенційного злочинця 
про нераціональність спланованого ним кримінального правопорушення. Головною ознакою цієї 
форми запобігання є наявність зусиль, що застосовуються до конкретних осіб, які вже мають 
намір вчинити злочин. З позиції кримінального права це означає, що попередженням криміналь-
ного правопорушення є діяльність суб’єктів запобігання на стадії виявлення умислу на його вчи-
нення [4]. 

Якщо й попередження не зупиняє потенційного злочинця і він розпочинає підготовку 
до вчинення кримінального правопорушення, то спрацьовує третя, остання складова механізму 
запобігання – припинення готування до вчинення кримінального правопорушення. При цьому 
припинення готування до такого правопорушення залишається у сфері запобіжної діяльності за 
умови, що готування до вчинення кримінального правопорушення не є кримінально караним. 
У випадку, коли за готування до кримінального правопорушення передбачено кримінальну 
відповідальність (ч. 2 ст. 14 КК України), припинення такого готування вже слід розцінювати 
не як засіб запобігання, а як правове реагування на вчинення кримінального правопорушення.  
За межами механізму запобігання злочинності перебуває й припинення кримінального право-
порушення на стадії замаху на його вчинення, оскільки замах завжди визнається кримінально 
караним діянням [4]. 

Другу, статичну складову механізму запобігання злочинності, яку репрезентують засо-
би запобігання злочинності, коротко охарактеризувати складно. Окремо існують засоби профі-
лактики, засоби попередження та засоби припинення проявів злочинності. Таких засобів безліч, 
причому їх вивчення та практичне застосування є предметом різних галузей знання та суспільної 
практики у всіх сферах людської життєдіяльності. Лише незначна їх частина є предметом кри-
мінології та юриспруденції, наприклад, засоби оперативно-розшукової профілактики чи попере-
дження кримінальних правопорушень або обвинувальний вирок суду (засіб), проголошення яко-
го є потужним заходом запобігання злочинності, переважно у виді попередження осіб, схильних 
до вчинення кримінальних правопорушень. 
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Отже, можна зробити висновок, що перша форма запобігання злочинності має на меті 
нейтралізацію причин та умов злочинності, друга форма – попередження кримінальних право-
порушень – зосереджується на поведінці осіб, які схильні вчиняти кримінальні правопорушення, 
третя – припинення – спрямована на припинення вже початих кримінальних правопорушень.

Механізм запобігання злочинності має певні особливості залежно від рівня здійснення 
запобіжної діяльності. На її загальносоціальному рівні зазначений механізм уявляється як раціо-
нальне, правомірне та ефективне функціонування державних і громадських інституцій в масшта-
бах усієї країни, що безпосередньо не має на меті, власне, недопущення вчинення кримінальних 
правопорушень, а сприяє забезпеченню повсякденної нормальної життєдіяльності суспільства, 
тим самим об’єктивно гарантує відсутність факторів, що породжують схильність до вчинення 
злочинних діянь, або стримує схильних до правопорушень суб’єктів від вчинення таких діянь. 
Об’єктом запобіжної діяльності на зазначеному рівні є злочинність усіх відомих її видів у масш-
табах країни. 

Кримінологи зазначають, що чітко поділити загальносоціальне запобігання злочинності 
на окремі заходи (профілактика, попередження чи припинення кримінальних правопорушень), 
а також назвати конкретні засоби такого запобігання неможливо. В об’єктивній дійсності вони 
проявляються одночасно й нероздільно, а суб’єктами загальносоціального запобігання злочин-
ності є усі легальні соціальні та державно-правові інституції, а також кожний законослухняний 
член суспільства, які своєю правомірною діяльністю розширюють та укріплюють культурну сфе-
ру життєдіяльності суспільства, звужуючи й послаблюючи тим самим сферу його субкультури та 
її кримінально протиправного сегмента. 

Механізм запобігання злочинності на його спеціально-кримінологічному рівні є: систе-
мою спеціально спрямованих на недопущення кримінальних правопорушень кримінологічних та 
організаційно-правових засобів та заходів (функціональний аспект), що переважно здійснюють-
ся спеціально уповноваженими на це суб’єктами (інституціональний аспект) [4]. 

На відміну від механізму запобігання злочинності попереднього рівня, на спеціально-кри-
мінологічному рівні її запобігання починає проявлятись специфіка об’єктів запобіжної діяльно-
сті. Такими зазвичай виступають певні види злочинності, наприклад корислива, насильницька, 
корупційна, транскордонна тощо, а не вся злочинність у країні. 

Дещо іншою на цьому рівні постає й сама запобіжна діяльність: чітко проявляються її 
форми – профілактика, попередження та припинення правопорушень, а суб’єктами їх здійснення 
є не усі легальні інституції суспільства та держави, а лише нормативно визначені: органи публіч-
ної влади, державні органи забезпечення правопорядку, відповідні структури громадянського 
суспільства (громадські організації з протидії корупції, торгівлі людьми, екологічним правопору-
шенням, катуванням та іншим видам злочинності тощо). 

На основі цього можна виокремити особливості механізму запобігання злочинності. 
По-перше, це практична сторона, пов’язана з діяльністю спеціального кола органів кри-

мінальної юстиції, уповноважених державою виявляти, розкривати, попереджати і припиняти 
протиправні діяння. Розвиток нових економічних формацій знаходить своє втілення і в організа-
ції та регламентації діяльності цих структур. Практична ж реалізація ними своїх повноважень – 
неминучий об’єкт критики, тому що їх діяльність і в умовах соціалізму, і в умовах ринкових 
відносин пов’язана із застосуванням заходів примусу. Позначається і спрямованість державної, 
у тому числі правової, політики в розглянутій області суспільних відносин, виходячи з конкрет-
них реалій. Проте існування в суспільстві злочинності неминуче вимагає застосування засобів 
і методів впливу на неї. По-друге, завдання правової науки в будь-який період часу полягають у 
тому, щоб узагальнювати практику діяльності органів кримінальної юстиції і сформулювати на 
цій основі теоретичні положення і практичні рекомендації. Якщо говорити про зовнішню сторо-
ну проблеми, то цілком допустимим є використання поряд із терміном «запобігання злочинам» і 
поняття «механізм запобігання злочинам». На нашу думку, це можливо з тієї причини, що даний 
термін указує як на можливість використання для впливу на злочинність різних засобів і методів, 
так і на їхній взаємозв’язок. Крім того, він підкреслює і послідовний хід їхньої реалізації в по-
рядку, що цілком відповідає за можливостями як злочинності в цілому, так і її окремим видам [7].

Висновки. Отже, під механізмом запобігання злочинності доцільно розуміти процес ре-
алізації комплексу взаємопов’язаних і взаємоузгоджених заходів економічного, правового, по-
літичного, організаційно-управлінського характеру, які спрямовані на попередження, профілак-
тику та припинення кримінальних правопорушень і здійснюються спеціально уповноваженими 
державними органами в рамках комплексного плану запобігання злочинності. 
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Механізм запобігання злочинності доцільно нормативно визначити у окремому норматив-
но-правовому акті і передбачити основні напрями запобіжної діяльності. 
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THE SUBJECT OF THE CRIMINAL OFFENSE PROVIDED BY ART. 135  
OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

Метою статті є дослідження суб’єкта кримінального правопорушення у вигляді 
залишення в небезпеці. Встановлено, що суб’єктом кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 135 КК України можуть виступати дві категорії людей: особи, 
які мали обов’язок піклуватися про потерпілого (цей обов’язок випливає із законо-
давчих або підзаконних нормативно-правових актів та встановлюється органами 
досудового розслідування та судом під час конкретного провадження) та особи, які 
своїми діяннями поставили потерпілого в небезпечний для життя стан. Наголоше-
но на тому, що особа, яка має обов’язок піклуватися про потерпілого може бути ви-
знана суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 135 КК Укра-
їни виключно у випадку, якщо вона мала можливість надати йому (потерпілому) 
допомогу. Запропоновано додати у диспозиції ч. 1 ст. 135 закону про кримінальну 
відповідальність вказівку на те, що особа, яка має обов’язок піклуватися про потер-
пілого, може бути притягнута до кримінальної відповідальності за залишення в не-
безпеці виключно у випадку, якщо вона могла надати допомогу потерпілому таким 
чином, що її дії не створювали небезпеку для її життя або здоров’я. Суб’єктом кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України можуть бути 
як категорії осіб, перелічених у ч. 1 даної норми, так і мати новонародженої дитини 
(у даному випадку вона поглинається суб’єктом, який зобов’язаний піклуватися 
про потерпілого). Отже, суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 135 КК України відноситься до числа спеціальних. У випадку злочинів, перед-
бачених ч.ч. 1, 3 даної норми, ним виступає особа, яка мала обов’язок піклуватися 
про потерпілого, проте завідомо залишила його без допомоги або особа, яка сама 
поставила потерпілого у небезпечний для життя стан. Суб’єкт кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 135 закону про кримінальну відповідальність 
охоплює ще вужчу категорію осіб – ним може виступати виключно мати новона-
родженої дитини. Зроблено висновок, що перспективним напрямком подальших 
наукових досліджень вважаємо аналіз інших обов’язкових елементів складу зали-
шення в небезпеці (об’єкт, об’єктивна та суб’єктивна сторони).

Ключові слова: залишення в небезпеці, злочин, Кримінальний кодекс України, 
покарання, суб’єкт злочину, склад кримінального правопорушення.

The purpose of the article is to study the subject of the criminal offense in the form 
of abandonment in danger. It is established that the subject of a criminal offense under 
Art. 135 of the Criminal Code of Ukraine may be two categories of people: persons 
who had the duty to care for the victim (this obligation arises from laws or regulations 
and is established by the pre-trial investigation and the court during the proceedings) 
and persons who actions put the victim in a life-threatening condition. It is emphasized 
that a person who has a duty to take care of the victim may be recognized as a subject 
of a criminal offense under Art. 135 of the Criminal Code of Ukraine only if she had 
the opportunity to provide him (the victim) with assistance. It is proposed to add in the 
disposition of Part 1 of Art. 135 of the Law on Criminal Liability stipulates that a person 
who is obliged to take care of the victim may be prosecuted for leaving him in danger only 
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if he could provide assistance to the victim in such a way that his actions did not create a 
danger. for her life or health. The subject of the criminal offense provided for in Part 3 of 
Art. 135 of the Criminal Code of Ukraine can be both the categories of persons listed in 
part 1 of this norm, and the mother of a newborn child (in this case, she is absorbed by the 
subject who is obliged to take care of the victim). Therefore, the subject of the criminal 
offense provided for in Art. 135 of the Criminal Code of Ukraine is among the special 
ones. In the case of crimes provided for in part. 1, 3 of this norm, he is a person who 
had the duty to take care of the victim, but knowingly left him without help, or a person 
who himself put the victim in a life-threatening condition. The subject of the criminal 
offense provided for in Part 2 of Art. 135 of the law on criminal liability covers an even 
narrower category of persons - only the mother of a newborn child can act as such. 
It was concluded that the analysis of other mandatory elements of the composition of 
abandonment in danger (object, objective and subjective sides) is considered a promising 
direction for further scientific research.

Key words:  endangerment, crime, Criminal Code of Ukraine, punishment, subject of 
crime, composition of a criminal offense.

Вступ. На відміну від інших обов’язкових ознак складу будь-якого злочину або кримі-
нального проступку, зміст категорії «суб’єкт кримінального правопорушення» розкривається на 
законодавчому рівні. У ч. 1 ст. 18 КК України зазначається, що ним виступає фізична осудна 
особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до КК може наставати 
кримінальна відповідальність [1]. 

Стан дослідження. Питанню суб’єкта кримінального правопорушення приділялася й при-
діляється чимала увага у працях таких вітчизняних вчених, як Ю.В. Александров, В.В. Бабаніна, 
М.І. Бажанов, І.О. Бандурка, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, А.А. Вознюк, О.А. Гритенко, В.К. Гри-
щук, В.П. Ємельянов, О.С. Іщук, І.М. Копотун, М.Й. Коржанський, В.М. Куц, О.М. Литвинов, 
І.І. Митрофанов, Є.С. Назимко, А.М. Орлеан, Ю.В. Орлов, М.І. Панов, О.О. Пащенко, В.Ф. При-
маченко, Є.Л. Стрельцов, В.В. Сухонос, Є.В. Фесенко, П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, В.В. Шабли-
стий, Н.М. Ярмиш та ін. Не дивлячись на це, на науковому рівні питання суб’єкта кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 135 КК України залишається недостатньо розкритим.

Метою статті є дослідження суб’єкта кримінального правопорушення у вигляді залишен-
ня в небезпеці.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж проаналізувати названий обов’язковий елемент 
складу кримінального правопорушення у вигляді залишення в небезпеці зауважимо, що окрім 
загального суб’єкта, ознаки якого перелічені у ч. 1 ст. 18 КК України, закон про кримінальну 
відповідальність виокремлює також спеціального, під яким розуміється фізична осудна особа, 
яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, кримінальне правопо-
рушення, суб’єктом якого може бути лише певна особа [1].

З наведеного слідує, що для визнання особи в якості спеціального суб’єкта, вона має 
володіти як обов’язковими атрибутами (фізична особа, осудність, вік з якого особа може бути 
притягнутою до кримінальної відповідальності), так і певними додатковими, що розкриваються 
у диспозиції відповідної норми статті Особливої частини КК України. 

Конструкція диспозиції ст. 135 КК України свідчить про те, що суб’єкт залишення в небез-
пеці відноситься саме до числа спеціальних. Розглянемо детальніше дане питання. 

Розпочнемо з кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 135 закону про кри-
мінальну відповідальність. Нагадаємо, суб’єкт залишення в небезпеці визначається як «той, хто 
залишив без допомоги, зобов’язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомо-
гу» та той, хто «сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан».

Таким чином, суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 135 КК Укра-
їни можуть бути дві категорії осіб:

а) особи, які були зобов’язані піклуватися про потерпілого;
б) особи, які самі поставили потерпілого в небезпечний для життя стан [2, c. 32].
Проаналізуємо першу категорію спеціального суб’єкта залишення в небезпеці. Наявність 

у особи обов’язку піклуватися про іншу людину випливає з інших документів. Так, як наголошу-
ють автори навчального посібника «Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації» (за 
заг. редакцією В.В. Топчія), у кожному кримінальному провадженні суди повинні встановлювати 
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наявність правового обов’язку піклуватися про особу, яка знаходиться в небезпечному для життя 
стані. Обов’язок піклуватися про іншу особу може випливати із закону, підзаконного норматив-
но-правового акту або договору [3, c. 138].

Дійсно, названий обов’язок може випливати з ряду обставин, тому передбачити вичерп-
ний перелік документів та осіб, які мають піклуватися про іншу людину, в рамках закону про 
кримінальну відповідальність неможливо. Прикладами такого обов’язку слугують положення 
ст. 51 Конституції України («Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні 
діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків…» [4]), ч. 2 ст. 150, ч. 1 ст. 172 
Сімейного кодексу України в яких зазначається, що батьки зобов’язані піклуватися про здоров'я 
дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, а дитина, повнолітні дочка або (та) син, в 
свою чергу, зобов’язані піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та надавати їм допо-
могу (крім того, у ч. 1 ст. 249 даного законодавчого акта сказано про те, що опікун, піклувальник, 
зобов’язаний виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, психічний, духовний 
розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої освіти, а у ст. 264 зазнача-
ються обов’язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона 
проживала однією сім’єю) тощо [5].

Як було сказано вище, даний обов’язок встановлюється органами досудового розсліду-
вання та судом під час конкретного провадження.

Прикладом встановлення даного обов’язку слугує вирок Апостолівського районного суду 
Дніпропетровської області від 17 квітня 2020 року по справі № 171/404/20, в якому зазначаєть-
ся, що ОСОБА_1, будучи матір’ю малолітніх дітей, не будучи позбавленою батьківських прав 
відносно своїх дітей, в період часу з 6 години 10.02.2020 по 14 годину 50 хвилин 10.02.2020 у 
порушення вимог ч. 2 ст.150 Сімейного кодексу України, відповідно до якої батьки зобов`язані пі-
клуватись про здоров`я дитини, не виконала відповідний обов`язок (курсив наш – прим.), а саме – 
залишила самих у будинку АДРЕСА_1 в небезпечному для життя стані своїх малолітніх дітей, 
які позбавлені можливості через малолітство вжити заходів щодо самозбереження, та поїхала до 
м. Одеси в особистих справах. Так, ОСОБА_1 в період часу з 6 години 10.02.2020 по 14 годину 
50 хвилин 10.02.2020, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, 
а саме – завідоме залишення без допомоги в небезпеці своїх малолітніх дітей, передбачаючи 
можливість настання суспільно небезпечних наслідків, протиправно, без поважних причин поки-
нула будинок АДРЕСА_1, у якому залишила своїх чотирьох малолітніх дітей, а саме: ОСОБА_2,  
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 без продуктів харчування, роздягнених, у будинку без опален-
ня, у незадовільному соціально-гігієнічному стані та без необхідних для підтримання життя лю-
дини речей, хоча повинна була виконувати покладені на неї батьківські обов`язки, тим самим 
поставила своїми діями малолітніх дітей в небезпечний для їх життя стан, залишивши самих, 
внаслідок чого вони були позбавлені можливості вжити ефективних заходів до самозбереження 
через свій малолітній вік [6].

Таким чином, обов’язок суб’єкта кримінального правопорушення прямо випливав з поло-
жень ч. 2 ст. 150 Сімейного кодексу України, зміст якого було розкрито вище.

Схожі випадки порушення даного обов’язку, внаслідок чого було вчинено криміналь-
не правопорушення, передбачене ст. 135 КК України є доволі поширеним. Наприклад, подіб-
ні ситуації описуються у вироках Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області від 
13.10.2020 року по справі № 446/300/19 [7], Полонського районного суду від 11.05.2019 року по 
справі № 681/643/19 [8] тощо.

Згадані вище автори навчального посібника «Актуальні проблеми кримінально-правової 
кваліфікації» (за заг. редакцією В.В. Топчія) слушно вказують на те, що крім обов’язку надати 
допомогу, особа повинна мати можливість її надати. Якщо особа через фізичну неспроможність 
(наприклад, не може врятувати людину, яка тоне на воді, тому що не вміє плавати) або тому, що 
сама знаходиться в безпорадному стані чи з інших причин не може надати допомогу, кримінальна 
відповідальність виключається [3, c. 138-139].

Вказівка на таку можливість прямо передбачена у диспозиції ч. 1 ст. 135 КК України та 
відіграє вельми важливу роль, адже унеможливлює створення прецедентів, коли особа апріорі не 
мала змоги надати відповідну допомогу потерпілому. Втім, назвати таку вказівку повністю вда-
лою не можна з огляду на те, що вона не передбачає ту обставину, за якої особа має змогу надати 
допомогу без небезпеки заподіяння шкоди своєму життю або здоров’ю. Розглянемо детальніше 
дане питання.
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Відповідно до «Академічного тлумачного словника української мови», категорія «змога» 
вживається у наступних значеннях:

1) спроможність, здатність що-небудь робити;
2) сприятлива умова, обставина, можливість для здійснення чого-небудь [9].
Таким чином, якщо в диспозиції ч. 1 ст. 135 КК України керуватися даними визначеннями, 

то випливає, що змога свідчить про здатність (реальну можливість) надати відповідну допомогу, 
проте жодним чином не вказує на безпечність таких діянь.

З викладеного слідує, що диспозиція ч. 1 ст. 135 закону про кримінальну відповідальність 
потребує внесення певних змін. Як приклад, в ст. 203 КК сусідньої Румунії, яка є аналогом нашої 
ст. 135 закону про кримінальну відповідальність, міститься вказівка на те, що діяння не є злочи-
ном, якщо внаслідок надання допомоги життя, фізична недоторканість або здоров’я особи, яка 
залишила в небезпеці потерпілого, підлягають серйозній небезпеці [10].

На підставі викладеного пропонуємо доповнити словосполучення ч. 1 ст. 135 КК України 
«і мав змогу надати їй допомогу…» словами «…якщо такі дії не створюють небезпеку для його 
життя або здоров’я…»).

При цьому зауважимо, що схожі зміни варто внести і до диспозиції ч. 1 ст. 136 КК України 
(викласти її в наступній редакції: «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для 
життя стані, при можливості надати таку допомогу, за умови, що такі дії не створюють небезпеку 
для життя або здоров’я винного, або неповідомлення про такий стан особи належним установам 
чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження…»).

Другим видом суб’єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 135 закону про 
кримінальну відповідальність є особи, які самі поставили потерпілого в небезпечний для життя 
стан. 

Яскравим прикладом опису подібного суб’єкта залишення в небезпеці слугує ситуація, 
описана у вироку Куп’янського міськрайонного суду Харківської області від 17.06.2020 року по 
справі № 628/599/20, в якому зазначається, що в ході конфлікту ОСОБА_1 умисно обома руками 
із силою штовхнула ОСОБА_2 в спину, в результаті чого ОСОБА_2 від поштовху отримав при-
скорення та пробігши близько 2 м. вдарився головою об цегляну стіну будинку, яка розміщена з 
протилежної сторони від літньої кухні та впав. Через деякий час, 06.01.2020, увечері, ОСОБА_1 
, після спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_2 , від яких останній 
впав та вдарився головою об цегляну стіну будинку, яка розміщена з протилежної сторони від 
літньої кухні, усвідомлюючи, що своїми діями поставила потерпілого ОСОБА_2 у небезпечний 
для життя стан, нехтуючи загальнолюдським обов`язком піклуватися про нього (курсив наш-
прим.), не поцікавившись станом здоров`я потерпілого, усвідомлюючи, що останній позбавлений 
можливості вжити ефективних заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, усві-
домлюючи що у зимовий період температура повітря є дуже низька, з місця вчинення злочину 
зникла, зайшовши до приміщення літньої кухні, і не надавши медичної допомоги потерпілому, 
який знаходився на вулиці, не викликала швидку медичну допомогу та не доставила потерпілого 
до медичного закладу, хоча мала змогу це зробити [11].

У названому випадку суд цілком правильно встановив той факт, що своїми суспільно не-
безпечними діями суб’єкт кримінального правопорушення сам поставив ОСОБА_2 у небезпеч-
ний для життя стан. Водночас, вказівка про «загальнолюдський обов’язок» є, по-перше, недо-
цільною, адже в діях ОСОБА_1 без будь-яких обов’язків простежується склад кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 135 КК України, а, по-друге, подібний обов’язок швидше 
відноситься до певних норм моралі, ніж до юридично закріпленого правила.

Таким чином, відсутність вказівки судом на той факт, що винний сам поставив ОСОБА_2 
в небезпечний для життя стан (а лише оперування «загальнолюдським обов’язком) могла вилити-
ся у те, що в суді апеляційної інстанції захист засудженого домігся б оскарження вироку.

Додамо, що з огляду на те, що ОСОБА_2 померла внаслідок вказаних діянь винного, ос-
таннього було засуджено за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 128 КК 
України та ч. 3 ст. 135 КК України. 

Випадки, коли суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 абр ч. 3 
ст. 135 КК України виступає особа, яка сама поставила потерпілого у небезпечний для життя стан 
є доволі поширеними. Зокрема, такі випадки описані у вироках Мукачівського міськрайонного 
суду Закарпатської області від 08 квітня 2019 року по справі № 303/1446/19 [12], Застанівського 
районного суду Чернівецької області від 09.01.2020 року по справі № 718/2387/19 [13], Фастівсько-
го міськрайонного суду Київської області від 04 грудня 2019 року по справі № 381/3168/19 [14],  
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Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05 серпня 2019 року по справі  
№ 161/3985/19 [15] тощо.

Ч. 2 ст. 135 КК України передбачає кваліфікований склад залишення в небезпеці, в яко-
му також передбачений спеціальний суб’єкт – матір новонародженої дитини, яка не перебуває 
в  обумовленому пологами стані. Цікаво, що у своєму дисертаційному дослідженні В.В. Бабаніна 
наголошує на тому, що підвищену суспільну небезпеку залишення в небезпеці новонародженої 
дитини несуть діяння, вчинені її батьком, через що запропоновано пропозицію щодо вдоскона-
лення ч. 2 ст. 135 КК України, шляхом розширення меж суб’єкта, до якого слід, крім матері но-
вонародженої дитини, віднести батька дитини (зокрема, такої позиції дотримуються 91% з усіх 
опитаних респондентів) [16, c. 13].

Думається, запропонована ідея є доволі цікавою, втім, на нашу думку, вона потребує до-
даткових аргументів на свою користь та проходження кола наукових дискусій, які включатимуть 
як переваги прийняття даного рішення, так і недоліки.

Суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України мо-
жуть бути як категорії осіб, перелічених у ч. 1 даної норми, так і мати новонародженої дитини 
(у даному випадку вона поглинається суб’єктом, який зобов’язаний піклуватися про потерпі-
лого).

Отже, суб’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 135 КК України відно-
ситься до числа спеціальних. У випадку злочинів, передбачених ч.ч. 1, 3 даної норми, ним ви-
ступає особа, яка мала обов’язок піклуватися про потерпілого, проте завідомо залишила його без 
допомоги або особа, яка сама поставила потерпілого у небезпечний для життя стан. Суб’єкт кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 135 закону про кримінальну відповідальність 
охоплює ще вужчу категорію осіб – ним може виступати виключно мати новонародженої дитини.

Перспективним напрямком подальших наукових досліджень вважаємо аналіз інших 
обов’язкових елементів складу залишення в небезпеці (об’єкт, об’єктивна та суб’єктивна сторони).
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ФУНКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ  
ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

FUNCTIONS OF THE EMPLOYER'S CRIMINAL LIABILITY  
FOR VIOLATIONS OF LABOR LAW

Актуальність статті полягає в тому, що кримінальна відповідальність має ряд 
суттєвих відмінностей від інших видів юридичної відповідальності, що обумов-
люється у тому числі спеціальними функціями. Щодо функцій кримінальної від-
повідальності роботодавця за порушення трудового законодавства, то необхідним 
є встановлення їх переліку. Функції кримінальної відповідальності повинні відо-
бражати реальний вплив на суб’єктів трудових відносин та учасників криміналь-
ного провадження, а отже створювати єдину та взаємопов’язану систему. Оскільки 
функції кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудового за-
конодавства не визначені на законодавчому рівні, то необхідною є їх класифікація 
та розподіл залежно від специфіки та напряму дії. Водночас, аналіз змісту функ-
цій дозволить визначити чи є ефективною дія норм кримінального, криміналь-
но-процесуального, трудового законодавства щодо забезпечення втілення завдань 
та цілей кримінальної відповідальності та підтримання трудового правопорядку. 
Визначено, що для захисту трудових прав законодавець використовує поєднання 
різних видів покарань. Проте, основною особливістю підходу до кримінальної 
відповідальності залишається можливість притягнення до неї лише фізичних, 
а не юридичних осіб, що й стосується трудової сфери. Такий підхід не завжди є 
обґрунтованим, особливо у випадку кримінальних правопорушень, що пов’язані 
із завданням матеріальної шкоди, як то несплата страхових внесків. Недоліками 
реалізації даної функції є невідповідність міжнародним тенденціям щодо захисту 
трудових прав, наприклад, в аспекті притягнення до кримінальної відповідально-
сті за сексуальні домагання на робочому місці. Зроблено висновок, що функція 
кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудового законодавства 
щодо відображення державної політики у трудовій сфері розкривається через зако-
нодавче визначення найбільш небезпечних та протиправних дій щодо порушення 
трудових прав, встановлення пріоритетних трудових прав, які найбільше потребу-
ють захисту. Залежно від обраних видів кримінальних порушень відтворюються 
соціальні цінності та пріоритети, які підтримує держава в трудовій сфері, а залеж-
но від обраних методів та видів кримінальних санкцій залежить демократичність 
та правовий характер законодавчого регулювання, державного управління й власне 
відбування кримінального покарання. 

Ключові слова: функція, кримінальна відповідальність, роботодавець,  
трудове законодавство, праця, працівник.

The relevance of the article lies in the fact that criminal responsibility has a number 
of significant differences from other types of legal responsibility, which is determined, 
among other things, by special functions. Regarding the functions of the employer's 
criminal liability for violations of labor legislation, it is necessary to establish a list 
of them. The functions of criminal responsibility should reflect the real impact on the 
subjects of labor relations and participants in criminal proceedings, and therefore create a 
unified and interconnected system. Since the functions of the employer's criminal liability 
for violation of labor legislation are not defined at the legislative level, it is necessary 
to classify and distribute them depending on the specifics and direction of action. At the 
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same time, the analysis of the content of the functions will allow to determine whether 
the criminal, criminal procedural, and labor legislation norms are effective in ensuring 
implementation of tasks and goals of criminal responsibility and maintenance of labor 
law and order. It was determined that the legislator uses a combination of different types 
of punishments to protect labor rights. However, the main feature of the approach to 
criminal liability remains the possibility of bringing only individuals, not legal entities, to 
it, which also applies to the labor sphere. This approach is not always justified, especially 
in the case of criminal offenses related to the assignment of material damage, such 
as non-payment of insurance premiums. Disadvantages of the implementation of this 
function are inconsistency with international trends in the protection of labor rights, for 
example, in the aspect of criminal prosecution for sexual harassment at the workplace. It 
was concluded that the function of the employer's criminal liability for violation of labor 
legislation regarding the reflection of state policy in the labor sphere is disclosed through 
the legislative definition of the most dangerous and illegal actions regarding the violation 
of labor rights, the establishment of priority labor rights that are most in need of protection. 
Depending on the chosen types of criminal violations, the social values and priorities 
supported by the state in the labor sphere are reproduced, and depending on the chosen 
methods and types of criminal sanctions, the democratic and legal nature of legislative 
regulation, state administration and the actual serving of criminal punishment depends.

Key words: function, criminal responsibility, employer, labor legislation, work, 
employee.

Актуальність теми. Кримінальна відповідальність має ряд суттєвих відмінностей від 
інших видів юридичної відповідальності, що обумовлюється у тому числі спеціальними функ-
ціями. Щодо функцій кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудового за-
конодавства, то необхідним є встановлення їх переліку. Функції кримінальної відповідальності 
повинні відображати реальний вплив на суб’єктів трудових відносин та учасників кримінального 
провадження, а отже створювати єдину та взаємопов’язану систему. Оскільки функції криміналь-
ної відповідальності роботодавця за порушення трудового законодавства не визначені на законо-
давчому рівні, то необхідною є їх класифікація та розподіл залежно від специфіки та напряму дії. 
Водночас, аналіз змісту функцій дозволить визначити чи є ефективною дія норм кримінально-
го, кримінально-процесуального, трудового законодавства щодо забезпечення втілення завдань 
та цілей кримінальної відповідальності та підтримання трудового правопорядку. 

Стан дослідження. Слід зауважити, що питання функцій кримінальної відповідально-
сті роботодавця за порушення трудового законодавства є малодослідженими, проте загальні 
його аспекти були опрацьовані такими вченими: С. В. Албул, Т. В. Андрейчук, А. М. Бабен-
ко, В. А. Багрій, Т. В. Бабчинська, Н. М. Батанова, А. Ю. Бойчук, Р. Г. Ботвінов, С. Я. Вавжен-
чук, О. А. Гритенко, Н. В. Гришина, Е. С. Дмитренко, І. В. Драган, І. В. Зелена, І. О. Зінченко, 
П. О. Ізуїта, М. І. Іншин, О. В. Козаченко, К. О. Колібіна, В. Я. Конопельський, О. В. Кучера, 
П. С. Луцюк, Л. О. Макаренко, В. О. Меркулова, Н. М. Оніщенко, А. О. Осауленко, В. П. Оста-
пович, В. М. Пальченкова, Н. М. Пархоменко, О. І. Процевський, С. В. Селезень, Т. І. Тарахонич, 
І. М. Ткаченко, Є. В. Шевченко.

Виклад основного матеріалу. Нами резюмовано, що функції кримінальної відповідаль-
ності роботодавця за порушення трудового законодавства можливо розподілити на основні, тоб-
то такі, що неодмінно мають бути втіленні в ході притягнення до кримінальної відповідальності 
та додаткові, які можуть втілюватися частково або підвищують ефективність основних функцій. 
Так, до основних функцій кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудового 
законодавства зараховуємо:

1. Функція покарання кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудово-
го законодавства;

2. Функція відновлення трудових прав кримінальної відповідальності роботодавця за по-
рушення трудового законодавства;

3. Функція забезпечення захисту трудових прав кримінальної відповідальності роботодав-
ця за порушення трудового законодавства;

4. Функція запобігання кримінальним правопорушенням кримінальної відповідальності 
роботодавця за порушення трудового законодавства;
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5. Функція правового визначення кримінальної відповідальності роботодавця за порушен-
ня трудового законодавства.

Зі свого боку, додатковими функціями кримінальної відповідальності роботодавця за по-
рушення трудового законодавства вважаємо такі:

1. Охоронна функція кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудового 
законодавства;

2. Виховна функція кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудового 
законодавства;

3. Обмежувальна функція кримінальної відповідальності роботодавця за порушення тру-
дового законодавства;

4. Контролююча функція кримінальної відповідальності роботодавця за порушення тру-
дового законодавства;

5. Функція кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудового законо-
давства щодо відображення державної політики у трудовій сфері. 

Однією із функцій кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудового 
законодавства вважаємо функцію покарання. Вона є найбільш притаманною кримінальній від-
повідальності та допомагає втілювати її призначення щодо припинення протиправних дій. Важ-
ливо наголосити на тому, що кримінальна відповідальність все ж не є тотожною покаранню, а 
тому дані терміни недоречно вживати навіть, як синонімічні. Реалізація функції покарання без 
належної на те підстави матиме характер власне правопорушення. Відповідно, лише в межах 
кримінального судочинства, завдяки гарантіям незалежності та неупередженості, стадійності 
розгляду кримінального провадження можливо забезпечити те, щоб покарання було співмірним 
та відповідало сутності кримінального правопорушення, яке вчинив роботодавець. 

Щодо сутності покарання, то В. М. Пальченкова досліджуючи дане питання виділяє де-
кілька підходів: покарання, як якість розуму людини щодо порівняння явищ та зрівняння їх, на-
приклад, через викуп чи таліон; покарання, як право держави на підпорядкування її наказам та 
дотримання заборон; покарання, як вимога логіки щодо забезпечення матеріального, фізичного 
та розумового існування [1, с. 53]. 

Часто можливо погодитися із усіма наведеними підходами. Хоча й перший підхід має іс-
торичний характер, але на сьогодні може проявлятися в обов’язку роботодавця все ж сплатити 
усю суму невиплачених страхових внесків. Участь держави у втіленні функції покарання кри-
мінальної відповідальності роботодавця має в більшій мірі організаційну роль, адже підстави 
притягнення чітко визначені у кримінальному законодавстві, а не встановлюються індивідуально 
для кожного роботодавця. 

Прикладом правового регулювання втілення функції покарання може бути ст. 172 Кримі-
нального кодексу України, де вказано, що незаконне звільнення працівника карається штрафом 
від 2 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян; у ст. 271 зазначено, що порушення вимог 
законодавства про охорону праці, якщо спричинило загибель людей карається виправними робо-
тами на строк до двох років чи обмеженням волі на строк до п’яти років [2]. 

Тобто функція покарання не обов’язково має матеріальний характер. До того ж усі от-
риманні кошти направляються державі, а не потерпілій особі, що й забезпечує каральний, а не 
відновлювальний вплив. 

Таким чином, функція покарання кримінальної відповідальності роботодавця за порушен-
ня трудового законодавства може бути втілена в спеціальному порядку та в обсягах, що прямо ви-
значені у кримінальному законодавстві та обрані в суді. Функція покарання є найбільш типовою 
та історично притаманною для кримінальної відповідальності роботодавця. 

До функцій кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудового зако-
нодавства зараховуємо й функцію відновлення права або ж реституції. Втілення даної функції 
відбувається віднедавна та забезпечує оперативність захисту трудових прав, які були порушені 
роботодавцем. На відміну від попередньої функції, її регулювання здійснюється ще й трудовим, 
а не лише  кримінальним законодавством та фактично є наслідком визнання роботодавця винним 
у вчиненні кримінального правопорушення. 

Так, згідно з ст. 235 Кодексу законів про працю, у випадку незаконного звільнення, звіль-
нення без законної підстави або ж переведення через повідомлення про порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» [83], особа має бути поновлена на попередній роботі та їй 
має бути виплачено середній заробіток за час прогулу, який мав вимушений характер чи різницю 
за час роботи на нижче оплачуваній посаді [3]. 
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Сутністю відновлювальної функції кримінальної відповідальності є створення умов за 
яких особа надалі зможе реалізувати свої трудові права та отримає компенсацію за негативні 
наслідки вчинення щодо неї правопорушення роботодавцем. Позитивно слід оцінювати регулю-
вання способів втілення даної функції в окремих нормативно-правових актах, адже це дозволяє 
відтворити особливості захисту в трудовій сфері. 

Тож, функція відновлення трудових прав кримінальної відповідальності роботодавця за 
порушення трудового законодавства полягає у поверненні працівника в його попереднє правове 
становище перебування у трудових відносинах із роботодавцем. Дана функція може бути втілю-
ватися разом із функцією покарання та підтримує захисне спрямування застосування криміналь-
ної відповідальності. Водночас, особливості функції відновлення трудових прав регулюються 
поза кримінальним законодавством. 

Ще однією функцією кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудового 
законодавства вважаємо функцію забезпечення захисту. При цьому захист стосується лише прав 
суб’єкта трудових відносин права якого були порушені діями, адже превентивна функція втілю-
ється окремо. Р. Г. Ботвінов зазначає, що забезпечення захисту відбувається через діяльність дер-
жави, що спрямована на створення сприятливих умов для реалізації прав та свобод формування 
правопорядку [4, с. 158]. 

Тобто, функція забезпечення має реалізуватися таким чином, щоб демонструвати право-
порядок в ході притягнення до кримінальної відповідальності та надалі усувати будь-які пере-
шкоди для реалізації трудових прав. Відповідно, застосовуються, як матеріальні, так й процесу-
альні гарантії.

Зокрема передбачено стадійність кримінального провадження, встановлені чіткі строки, а 
також права й обов’язки потерпілого та підозрюваного чи обвинуваченого. Особливо важливим 
для розгляду кримінальних проваджень у трудовій сфері є можливість залучати незалежних екс-
пертів для визначення причин настання нещасних випадків чи інших порушень законодавства 
про охорону праці. Також, чинне законодавство встановлює спеціальні гарантії незалежності 
діяльності та неупередженості поглядів вповноважених осіб правоохоронних органів. Це стосу-
ється спеціального матеріального й медичного забезпечення, наявності перевірки щодо відповід-
ності вимогам антикорупційного законодавства, встановлення права на захист майна, життя та 
здоров’я у випадку погрози.

С. В. Селезень вказує, що гарантії необхідні не самі по собі, а заради втілення у життя 
прав та обов’язків, а тому їх характер та система мають щонайбільше відповідати формам реалі-
зації таких прав [5, с. 34]. Погоджуємося із таким твердженням, адже гарантії захисту трудових 
прав мають відповідати формам втілення права на захист та чинним засобам й видам криміналь-
ної відповідальності роботодавця. Існування гарантій окремо одна від одної не дозволять реалі-
зувати функцію забезпечення захисту, тому важливо застосовувати їх комплексно та постійно. 

Слід констатувати, що функція кримінальної відповідальності роботодавця за порушення 
трудового законодавства щодо забезпечення захисту трудових прав полягає у створенні систе-
ми гарантій реалізації права на захист через звернення до правоохоронних органів та відкриття 
кримінального провадження. Втілення даної функції має регулярний характер та стосується усіх 
учасників відносин із притягнення до кримінальної відповідальності, а не лише роботодавця. 

Наступною функцією кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудово-
го законодавства вважаємо є запобігання. Така функція втілюється заради попередження та про-
філактики, попереднього виявлення дій, що можуть не відповідати нормам права трудового за-
конодавства та порушувати трудові дисципліну та права учасників трудових відносин. Втілення 
функції запобігання може мати і активний, і пасивний характер. Активні дії щодо профілактики 
вчинення кримінальних правопорушень, а отже й притягнення до кримінальної відповідальності 
полягають у проведенні спеціальних семінарів та тренінгів з боку Держпраці та інших вповно-
важених органів публічної влади щодо роз’яснення які саме дії вважаються правопорушенням та 
які вони негативні наслідки спричиняють і для особи порушника, і для всього суспільства. Тобто, 
відбувається вплив на правосвідомість учасників трудових відносин й зокрема роботодавця щодо 
переконання їх дотримуватися трудового законодавства. 

Пасивний вплив на поведінку учасників трудових відносин відбувається шляхом функці-
онування усієї системи контролю-нагляду та притягнення до кримінальної відповідальності за-
галом. Як зазначає А. Ю. Бойчук вплив на свідомість порушника здійснюється завдяки усвідом-
ленню ним невідворотності покарання та зміні ставлення до необхідності чи можливості його 
здійснення [6, с. 15]. 
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Відповідно,  запобігання кримінальним правопорушенням здійснюється через ілюстру-
вання тих негативних наслідків, які неодмінно настануть для роботодавця-порушника. Такий 
вплив є вкрай важливим, адже постійний контроль за діяльністю роботодавців є неможливим, 
особливо в ринкових умовах. Відповідно, формування уявлення про невідворотність неможли-
вість приховання правопорушення та обов’язкове його виявлення й покарання переконуватися 
роботодавця у надмірних ризиках вчинення кримінального правопорушення. 

Тож, функція кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудового законо-
давства щодо запобігання кримінальним правопорушенням розкривається через діяльність щодо 
збору та аналізу причин вчинення кримінальних правопорушень та визначення шляхів, які мо-
жуть переконати роботодавців вести правомірну діяльність. 

На сьогодні, саме реалізації функції запобігання має бути пріоритетним напрямом діяль-
ності правоохоронних органів, адже шкода для трудових прав буде зменшуватися. Результати 
дослідження причин вчинення кримінальних правопорушень роботодавцями мають стати осно-
вою для вдосконалення чинного законодавства, а також ефективної й переконливої комунікації із 
суб’єктами трудових відносин. 

Останньою основною функцією кримінальної відповідальності роботодавця за порушен-
ня трудового законодавства є функція правового визначення. В ході виникнення трудових відно-
син, діяльність їх учасників жодним чином не регулювалася, а отже неможливим було, як захи-
стити свої трудові права та обов’язки, так й бути покараним за порушення у даній сфері. 

При цьому, цілком очевидним є те, що завдання шкоди здоров’ю працівника через пору-
шення правил охорони праці відрізняється від завдання тілесних ушкоджень, а несплата стра-
хових внесків відрізняється від звичайної крадіжки, адже відмінними є причини та мотиви вчи-
нення кримінального правопорушення, різниться за своїм правовим статусом суб’єкт злочину. 
Відповідно, функція правового визначення дозволяє більш спеціалізовано та адекватно оцінюва-
ти поведінку роботодавця щодо сутності того правопорушення, яке було ним вчинено. 

І. В. Драган зазначає, що відбувається впорядкування поведінки суб’єктів через надання їх 
правам та обов’язкам юридичного характеру, встановлення зобов’язань та заборон, що вказують 
на необхідність утримуватися від суспільно-небезпечних дій [7, с. 28]. 

Функція правового визначення означає вказівку на чіткі дії, які має зробити  працівник 
для захисту своїх трудових прав та вказівку на те, які саме дії вважаються правопорушенням. 
Слід наголосити, що протиправна дія може класифікуватися і як дисциплінарний проступок, і як 
адміністративне правопорушення, і як кримінальне у господарській, трудовій чи навіть екологіч-
ній сфері. Відповідно, досліджувана функція розмежовує такі види порушень, що сприяє вибору 
ефективного методу захисту та запобігає уникненню чи зменшенню відповідальності через ма-
ніпулятивний вибір її виду. 

Таким чином, функція кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудо-
вого законодавства щодо правового визначення полягає у встановленні чітких, зрозумілих та од-
нозначних у тлумаченні норм права, які регулюють питання дій, що вважаються кримінальним 
правопорушенням, мір покарання за такі дії залежно від шкоди чи повторюваності, порядку дій 
суб’єктів залучених до кримінального провадження. 

Як додаткову функцію кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудо-
вого законодавства можливо розглядати охоронну. Варто зазначити, що тлумачення даної функції 
є доволі неоднозначним в наукових дослідженнях. На думку І. О. Зінченко, охоронна функція 
об’єднує у собі три складові елементи: захист суспільних відносин від кримінальних правопору-
шень, що розкривається через реагування держави на протиправний вчинок та покарання винної 
особи; запобігання вчиненню кримінальних правопорушень через і покарання, і недопущення 
нових посягань; поновлення уже порушених через вчинення кримінального правопорушення 
прав та відтворення соціальної справедливості [8, с. 129]. 

Тобто, під функцією охорони можуть розуміти одночасно усі вище перелічені основні 
функції кримінальної відповідальності, а отже й межі понять «охорона», «забезпечення», «за-
хист», «профілактика» стають розмитими та ускладнюють виокремлення окремих для них цілей 
та способів втілення. Об’єднуючим елементом є те, що охоронна функція може бути втілення 
в доповнення до кожної із основних функцій. 

Наприклад, під час втілення функції покарання одночасно виконується функція охорони 
трудової дисципліни та трудових прав працівників. Таким чином, охоронна функція є наслідком 
застосування основних функцій кримінальної відповідальності. Особливістю охоронної функції 
є її багатовекторність, тобто відсутність єдиної мети втілення, адже така встановлюється для 
кожного індивідуального випадку порушення трудового законодавства. 
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Можливо резюмувати, що охоронна функція кримінальної відповідальності роботодавця 
за порушення трудового законодавства розкривається через діяльність держави із встановлення 
комплексу заходів, що направлені на підтримання правопорядку та спонукання дотримуватися 
встановлених норм права. 

В контексті кримінальної відповідальності втілення охоронної функції не є першочерго-
вим завданням, але нерозривно пов’язаним із ним. В ході втілення такої функції можуть бути 
залучені такі інструменти як: усунення перешкод у втіленні трудових прав, переконання робото-
давця вести правомірну діяльність, громадський нагляд. 

Наступною додатковою функцію кримінальної відповідальності роботодавця за пору-
шення трудового законодавства вважаємо виховну. Тривалий час виховна функція кримінальної 
відповідальності розглядалась, як ледь не головна у всій їх системі. Таку ситуацію можливо пояс-
нити значною ідеологізованістю державного управління та правового регулювання. У сучасних 
умовах значення виховної функції було переоцінено та дещо змінено. Не заперечуючи необхідно-
сті впливати на суб’єктів трудових відносин щодо їх правомірної діяльності, виховна діяльність 
в більшості не проводиться. Виховання передбачає регулярну комунікацію із суб’єктом навчання 
(роботодавцем) щодо донесення йому певної інформації, у даному випадку, про дозволені та до-
пустимі законом та суспільством методи й способи поведінки у відносинах з іншими суб’єктами 
трудових відносин. Нав’язування певних ідей та правових позицій за умови, що роботодавець не 
здатен їх оспорювати або ж не прийняти через залякування чи побоювання за своє життя не може 
вважатися вихованням. 

Зі свого боку, безпосередня реалізація функцій кримінальної відповідальності щодо  по-
карання чи відновлення трудових прав для роботодавця скоріше ілюструватиме його поінфор-
мованість про невідворотність притягнення до кримінальної відповідальності, ніж власне пере-
конання не вчиняти кримінальне правопорушення. Тому, на сьогодні, функція виховання може 
бути реалізована лише разом із функцією запобігання вчинення кримінальних правопорушень 
роботодавцями. 

Як зазначає А. О. Осауленко, залежно від правової культури та рівня правосвідомості ви-
ховний вплив здійснюється на такі групи суб’єктів: особи, які вчинили злочин та відбуваються 
кримінальне покарання; особи, які є соціально нестійкими, а їх правомірна поведінка має мар-
гінальну форму;  особи, які свідомо виконують вимоги нормативно-правових актів [9, с. 192]. 
Тобто, виховна функція кримінальної відповідальності повинна застосовуватися щодо усіх робо-
тодавців незалежно від того чи здійснили вони правопорушення. Особливістю сучасної виховної 
функції можливо вважати відкритість та введення діалогу між органами публічної влади, що 
захищають та охороняють трудові права та власне роботодавцями, що дозволяє виявити правові 
деформації та переконання й сформувати більш доречні аргументи для переконання. 

Крім того, саме заохочувальний та рекомендаційний підхід під час реалізації виховної 
функції кримінальної відповідальності дозволяє сформувати довірительні відносини між робо-
тодавцем та державою. 

Таким чином, виховна функція кримінальної відповідальності роботодавця за порушення 
трудового законодавства полягає у формуванні довіри між владними суб’єктами, роботодавцями 
й працівниками та зміні й підвищенні рівня правосвідомості задля забезпечення правомірної по-
ведінки й поза заходами контролю та нагляду із свідомого бажання роботодавця дотримуватися 
трудового законодавства. Вихована функція кримінальної відповідальності не буде мати пози-
тивного впливу на поведінку без ефективної дії основних функцій та без належного рівня пра-
вових знань у всіх суб’єктів трудових відносин. Її реалізація повинна мати диспозитивний та до-
бровільний характер, що відтворює зміни в публічному адмініструванні та соціальних цінностях.

Ще однією додатковою функцію кримінальної відповідальності роботодавця за порушен-
ня трудового законодавства є обмежувальна. Обмежувальна функція реалізується через встанов-
лення спеціальних заборон на ведення діяльності у зв’язку з вчиненням кримінального право-
порушення роботодавцем та наявністю загрози повторного вчинення таких же дій. Наприклад, 
у ст. 173 Кримінального кодексу України передбачено, що грубе порушення угоди про працю 
через обман чи зловживання довірою, примус до роботи, що не була обговорена угодою має 
наслідком покарання у вигляді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян або арештом строком до шести місяців, або обмеженням волі строком до двох років, 
або позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю [2]. 

Так, обмежувальна функція кримінальної відповідальності реалізується через встанов-
лення додаткових меж втілення трудових, соціальних й економічних прав, якими наділений ро-
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ботодавець. Обмеження повинно мати правомірний, законний та обґрунтований характер, саме 
тому воно може бути накладено лише за рішенням суду. Залежно від виду кримінального пра-
вопорушення обмеження прав може бути обрано, як одне з альтернативних видів кримінальної 
відповідальності. Це означає, що інші види покарання не застосовуються. Допустимим варіантом 
є доповнення обмеження волі чи штрафу ще й обмеженням права. 

Аналіз чинного законодавства свідчить, що таке обмеження може відбуватися усього дво-
ма шляхами: забороною займати певні посади, що найбільше стосується посадових осіб органів 
публічної влади, які виконували функцію роботодавця від імені держави та забороною займатися 
певним видом господарської діяльності, що є більш ефективним для впливу на поведінку робо-
тодавців у приватній сфері. 

Тож, обмежувальна функція кримінальної відповідальності роботодавця за порушен-
ня трудового законодавства полягає у зменшенні обсягу прав роботодавця, що унеможливлює 
повторне вчинення порушень у трудовій сфері у ролі саме роботодавця. Обмежувальна функція 
кримінальної відповідальності доповнює дію функцій покарання та запобігання. Під час її за-
стосування необхідно враховувати інтереси усього трудового колективу та рівень негативних на-
слідків, адже заборона займатися господарською діяльністю може призвести й до втрати робочих 
місць та безробіття для членів трудового колективу. 

Також, додатковою функцію кримінальної відповідальності роботодавця за порушення 
трудового законодавства вважаємо контролюючу. Контрольно-наглядові заходи в більшій мірі 
можливо розглядати, як заходи забезпечення та гарантії правомірної діяльності. Водночас, фор-
ма втілення контрольно-наглядових заходів, тобто проведення перевірок є характерною і для 
притягнення до кримінальної відповідальності. Так, згідно з Порядком здійснення державного 
контролю за додержанням законодавства про працю [10] Держпраці може виявляти порушення 
трудового законодавства та застосовувати штрафні санкції. Йдеться в більшій мірі про майнову 
та адміністративну відповідальність. 

Однак, у випадку виявлення в ході проведення перевірки діянь, що мають ознаки кримі-
нального правопорушення Держпраці зобов’язана звернутися до інших правоохоронних органів. 
Аналогічним правом володіють й профспілкові організації та громадські організації, що створені 
з метою захисту прав їх членів, наприклад, молоді чи осіб з інвалідністю. 

П. О. Ізуїта зауважує, що проведення перевірок є особливо ефективним для виявлення 
порушень у сфері охорони праці, адже ретельному, повному, комплексному нагляду мають підля-
гати хімічні, газодобувні, металургійні, енергетичні галузі [11, с. 50]. 

У таких випадках, проведення перевірок є чи не єдиним варіантом для виявлення проти-
правної поведінки та її усунення. Зі свого боку, для притягнення до кримінальної відповідаль-
ності за грубе порушення умов трудової угоди або ж за незаконне звільнення необхідним є саме 
звернення потерпілого працівника, а перевірка може виявитися малоефективною. Хоча й бути 
наслідком звернення за захистом до суду. 

Слід констатувати, що контролююча функція кримінальної відповідальності роботодавця 
за порушення трудового законодавства полягає у діяльності вповноважених органів публічної 
влади, профспілок та громадських організацій із моніторингу та виявленню протиправних дій, які 
містять ознаки кримінального правопорушення та повідомлення про них правоохоронні органи, 
зокрема суд. Контролююча функція не завжди втілюється разом із притягненням до кримінальної 
відповідальності роботодавця, але є ефективним інструментом виявлення правопорушень.

До додаткових функцій кримінальної відповідальності роботодавця за порушення тру-
дового законодавства зараховуємо функцію відображення державної політики в трудовій сфері. 
Державна політика в соціальній та зокрема трудовій сфері впливає на економічне положення 
держави, визначає види та способи соціального захисту та пенсійного забезпечення. Така політи-
ка вказує на ті соціальні цінності, які визнає та закріплює у законодавстві. Відповідно, залежно 
від підходу, що використовується у державній політиці в трудовій сфері залежатиме хто саме та 
з яких підстав може бути притягнутий до юридичної відповідальності. 

Аналіз чинного кримінального законодавства, свідчить, що для захисту трудових прав 
законодавець використовує поєднання різних видів покарань. Проте, основною особливістю під-
ходу до кримінальної відповідальності залишається можливість притягнення до неї лише фізич-
них, а не юридичних осіб, що й стосується трудової сфери. Такий підхід не завжди є обґрунтова-
ним, особливо у випадку кримінальних правопорушень, що пов’язані із завданням матеріальної 
шкоди, як то несплата страхових внесків. Недоліками реалізації даної функції є невідповідність 
міжнародним тенденціям щодо захисту трудових прав, наприклад, в аспекті притягнення до кри-
мінальної відповідальності за сексуальні домагання на робочому місці.
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Таким чином, функція кримінальної відповідальності роботодавця за порушення трудо-
вого законодавства щодо відображення державної політики у трудовій сфері розкривається через 
законодавче визначення найбільш небезпечних та протиправних дій щодо порушення трудових 
прав, встановлення пріоритетних трудових прав, які найбільше потребують захисту. Залежно від 
обраних видів кримінальних порушень відтворюються соціальні цінності та пріоритети, які під-
тримує держава в трудовій сфері, а залежно від обраних методів та видів кримінальних санкцій 
залежить демократичність та правовий характер законодавчого регулювання, державного управ-
ління й власне відбування кримінального покарання. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ НЕЗАКОННОЇ ТОРГІВЛІ  
ОРГАНАМИ І ТКАНИНАМИ ЛЮДИНИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ  

ЗАПОБІГАННЯ ВКАЗАНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

APPROACHES TO DETERMINING THE DETERMINANTS OF ILLEGAL  
TRAFFICKING IN HUMAN ORGANS AND TISSUES AND WAYS OF OPTIMIZING  

THE PREVENTION OF THE INDICATED OFFENSES

Метою статті є наукова характеристика підходів до визначення детермінан-
тів незаконної торгівлі органами і тканинами людини та шляхи оптимізації за-
побігання вказаним правопорушенням. Автором досліджено питання підходів до 
визначення детермінантів незаконної торгівлі органами і тканинами людини та 
окреслено ймовірні шляхи оптимізації запобігання вказаним правопорушенням. 
Надано змістовну характеристику понятійно-категоріальному апарату досліджен-
ня, встановлено, що детермінанти суттєво впливають на основні кримінологічні 
показники, на спад і зростання рівня конкретного виду злочинності, що в свою 
чергу негативно впливає на забезпеченість правами і свободами людей і громадян.  
Зазначено, що такі детермінанти злочинності в сфері незаконної торгівлі органами і 
тканинами людини як економічні, психологічні, моральні та політичні – є найбільш 
суттєвими в контексті впливу на спад і зростання відповідної галузі в структурі 
злочинності. Водночас, акцентовано увагу на тому, що найсильнішим фактором 
у контексті провокації вчинення незаконної торгівлі органами і тканинами людини 
є економічний. Збіднілість населення, низька правова та загально гуманітарна осві-
ченість негативно впливають на процеси запобігання даному виду злочинності. 
Крім цього, нами запропоновано низку дієвих кроків, щодо врегулювання негатив-
ної тенденції зі зростання злочинності серед яких, на нашу думку, найбільш дієвим 
є: створення Державної трансплантаційної служби України із наданням повнова-
жень контролю та організації забезпечення й координації дій баз забору органів 
і трансплантаційних центрів, що, в свою чергу, надасть можливість забезпечити 
адекватне функціонування та поступальний розвиток трансплантаційної служби, а 
також оснащення бази забору органів, котра є необхідною для діагностики смерті 
мозку апаратурою та обладнати реанімаційні донорські ліжка, передбачити матері-
альну компенсацію лікувальному закладу за додаткову роботу й витрати, пов’язані 
з вилученням донорських органів; проводити щорічний аналіз роботи та заохочен-
ня діяльності керівників цих закладів.

Ключові слова: кримінологія, детермінанти, торгівля органами, тканини 
людини, запобігання, тенденції злочинності.

The purpose of the article is a scientific description of approaches to determining 
the determinants of illegal trade in human organs and tissues and ways to optimize 
the prevention of these offenses. The author investigated the issue of approaches to 
determining the determinants of illegal trade in human organs and tissues and outlined 
possible ways to optimize the prevention of the specified offenses. A meaningful 
description of the conceptual and categorical apparatus of the study was given, it was 
established that the determinants significantly affect the main criminological indicators, 
the decline and increase in the level of a specific type of crime, which in turn negatively 
affects the provision of rights and freedoms of people and citizens. It is noted that 
such determinants of crime in the field of illegal trade in human organs and tissues as 
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economic, psychological, moral and political are the most significant in the context of the 
impact on the decline and growth of the corresponding industry in the structure of crime. 
At the same time, attention is focused on the fact that the strongest factor in the context 
of provocation of illegal trade in human organs and tissues is economic. Impoverishment 
of the population, low legal and general humanitarian education negatively affect the 
processes of prevention of this type of crime. In addition, we have proposed a number 
of effective steps to address the negative trend of crime growth, among which, in our 
opinion, the most effective are: creation of the State Transplantation Service of Ukraine 
with the granting of powers to control and organize the provision and coordination 
of actions of organ collection bases and transplantation centers, which, in turn, will 
provide an opportunity to ensure adequate functioning and progressive development 
of the transplantation service, as well as equipping the organ collection base, which is 
necessary for brain death diagnosis equipment and to equip resuscitation donor beds, 
provide financial compensation to the medical institution for additional work and costs 
associated with the removal of donor organs; conduct an annual analysis of the work and 
encourage the activities of the managers of these institutions.

Key words: criminology, determinants, organ trafficking, human tissue, prevention, 
crime trends.

Актуальність тематики. Права і свободи людини і громадянина, перш за все виступають 
одними з підвалин функціонування будь-якої демократичної державності сучасності, що в свою 
чергу є запорукою сталого й невпинного розвитку всіх інститутів і галузей права.

Проте, слід підкреслити, що найбільш важливим обов’язком держави в демократичному 
просторі є організація належного захисту прав і свобод людини і громадянина, що забезпечуєть-
ся в спосіб системної та комплексної роботи органів правопорядку. Водночас, низка негативних 
факторів, що зменшує рівень дотримання прав і свобод людини і громадянина, перш за все зумов-
лює необхідність наукового опрацювання основних питань пов’язаних із такими негативними 
тенденціями та в подальшому створює необхідність пошуку їх врегулювання. Одним із найбільш 
серйозних злочинних посягань є незаконна торгівля органами і тканинами людини. Криміно-
логічна наука, що вивчає детермінанти в питаннях злочинних проявів, характеризує відповідну 
злочинну діяльність як одну з найбільш небезпечних, а крізь призму запобігання й попередження 
такого виду злочинності, необхідність наукового опрацювання проблемних питань правильного 
визначення перемінних у структурі тенденцій злочинності – є найбільш пріоритетним.

Слід підкреслити, що наукову характеристику детермінантів злочинності загалом, а та-
кож основних кримінологічних аспектів запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами 
людини, зокрема надавали багато авторитетних дослідників, серед яких: А. Вилкс, С. Гринчак, 
А. Долгова, А. Закалюк, К. Левченко, М. Парнюк, О. Салагай, В. Смирнов, К. Тимошенко, І. Си-
луянова та інші. 

Проте, враховуючи динамічний розвиток суспільства, стрімку зміну злочинних тенденцій, 
а також швидкоплинність соціальної обстановки, питання надання характеристики детермінан-
там злочинності в сфері торгівлі органами і тканинами людини крізь призму їх запобігання, не 
припиняє бути актуальним.

Метою статті є наукова характеристика підходів до визначення детермінантів незакон-
ної торгівлі органами і тканинами людини та шляхи оптимізації запобігання вказаним правопо-
рушенням. Поставлена тема зумовила необхідність розв’язання ряду дослідницьких завдань, 
а саме: 1. Охарактеризувати підходи до розуміння поняття детермінантів у науці кримінології 
та в контексті запобігання незаконної торгівлі органами і тканинами людини; 2. Надати харак-
теристику незаконній торгівлі органами і тканинами людини як злочину та встановити перелік 
детермінантів, що впливають на його кореляцію.

Об’єктом статті виступають суспільні відносини, в сфері детермінації незаконної торгівлі 
органами та тканинами людини.

Предметом дослідження є детермінанти незаконної торгівлі органами і тканинами людини.
Виклад основного матеріалу статті. У сучасній кримінологічній літературі, хоча й чітко 

розмежовуються поняття «причини злочинності» та «умови, котрі їй сприяють», – «конкретне 
явище в одних взаємозв’язках може відігравати роль причини, а в інших – умови» [1; 2]. У біль-
шій мірі вони розглядаються через таку категорію, як «детермінанти злочинності«. При цьо-
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му, відношення детермінації, з однієї сторони, має різні детермінуючі чинники (детермінанти), 
а з другої – детермінований (похідний) результат. Процес детермінації, який нас цікавить, скла-
дається з таких елементів: 1) умови; 2) причини; 3) дія (наслідок, результат) [3, с. 93]. Те чи інше 
явище виникає там і тоді, де й коли визріли відповідні передумови, й існує, тому що є певні умо-
ви. Характерною особливістю умов як моменту процесу детермінації є те, що вони самі собою не 
можуть перетворитись на нову дійсність (наслідок); вони лише роблять її можливою. На думку 
Гегеля, умови – пасивні, використовуються як матеріал для предмета і, отже, входять до змісту 
предмета; вони також відповідають цьому змістові й уже містять у середині себе все його визна-
чення [4, с. 251].

При аналізі детермінації злочинності беруться до уваги характеристики: а) суспільства, 
соціального середовища, з урахуванням його багаторівневості: мета-, макро-, локального та 
мікросередовища; б) різних соціальних типів особи; в) процес взаємодії середовища й особи. 
Мається на увазі, що найбільш повне уявлення про процеси породження злочинної поведінки 
дає вивчення її детермінації, тобто аналіз не тільки причинних, а й інших зв’язків (стан, функ-
ціональність тощо). Водночас дуже важливо не відмовитись від категорії причинності, тому що 
саме відокремлення причинних комплексів дає змогу ефективно впливати на зниження рівня 
злочинності [5, с. 30]. В загальному вигляді ці обставини характеризують і причини окремих 
видів злочинності. Вони мають значення і для характеристик злочинів, що досліджуються нами.

В зарубіжній кримінології також приділяють значну увагу чинникам, котрі сприяють між-
народній незаконній торгівлі органами і тканинами людини. Так, А. Вілкс [6, с. 54–58] відокрем-
лює п’ять груп чинників, зокрема: 1) політичні; 2) економічні; 3) адміністративно-організаційні; 
4) криміногенні та правові; 5) морально-етичні.

У ході даного дослідження в повній мірі знайшли своє підтвердження отримані вище 
результати. Поряд із цим, серед основних причин поширення незаконної торгівлі органами 
і тканинами людини в Україні встановлені й особливі внутрішні та зовнішні чинники дано-
го виду злочинності. При цьому, перше місце посіли внутрішні чинники, зокрема економіч-
ні. Україна знаходиться в скрутному економічному становищі, проявами якого, як наслідок, 
є безробіття, особливо серед жінок (за державними статистичними даними 70–80% офіцій-
но зареєстрованих в Україні безробітних – жінки [7, с. 56]); відсутність стабільного заробіт-
ку; недостача продуктів харчування й предметів першої необхідності за доступними цінами;  
поширення попиту на дешеву жіночу та дитячу працю, особливо в тіньовому бізнесі; загальний 
спад рівня життя в державі та ін. 

Все це, в першу чергу, відбивається на жінках і дітях. Бідність, в свою чергу, сприяє по-
шуку будь-якої праці і засобів поліпшення свого матеріального становища, навіть без урахування 
можливих наслідків. Низький рівень життя та високий рівень безробіття серед населення штов-
хає на продаж своїх органів. Крім цього, як показали результати опитування, що були проведені 
К.Б. Левченко, більше половини (51,2%) опитаних уважають, що в близькій перспективі соціаль-
но-економічна ситуація в Україні погіршиться або залишиться такою самою. 26,2% респонден-
тів очікують поліпшення соціально-економічної ситуації в неблизькій (через 6 та більше років) 
перспективі. З оптимізмом (соціально-економічна ситуація стане кращою протягом одного – двох 
років) дивляться в майбутнє лише 7,4% опитаних. Велика частка безробітних у складі опитаних 
дає підставу для визнання безробіття в Україні найважливішою проблемою сьогодні [8, с. 87].

Вагомими є й політичні чинники, а саме: нестабільність влади (особливо на початку 
90-х років); політичні конфлікти (кінець 2013 року – початок 2014 року), військові конфлікти 
(анексія Росією Криму та проведення Антитерористичної операції на Донбасі); порушення прав 
людини та нездатність влади забезпечити безпеку та недоторканість особи. Все це сприяє роз-
витку побічних негативних факторів, серед яких зневіра у майбутнє, катастрофічне зниження 
народжуваності, висока смертність (наприклад, в середньому за останні роки темп падіння рівня 
народжуваності складає 7,5%. Особливо швидко скорочується народжуваність в сільських райо-
нах, де практично в кожному четвертому селі діти не народжуються взагалі, а в кожному 10-му – 
немає у віці до 5 років) та ін. 

Деякі науковці до чинників, які породжують торгівлю людьми та незаконну торгівлю 
органами і тканинами людини, небезпідставно відносять складну екологічну ситуацію. Серед 
них виділяють наявність аномалій і катастроф та їх щорічне збільшення; нездатність ліквідувати 
наслідки аварій; порушення правил безпеки при використанні шкідливих речовин; практично 
відсутність системи захисту населення від екологічних бід [9, с. 122]. Встановлено також, що з 
попередніми чинниками пов’язані також і психологічні чинники, але вони на сьогоднішній день 
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залишаються мало дослідженими. Кризовий етап, у якому перебувають громадяни України, при-
звів і до зменшення самозахисту, погіршення психологічного стану людей. За принципом  «уже 
гірше не буде« люди погоджуються на авантюрні пропозиції, навіть не думаючи про їх наслідки.  
Суттєвими є також інформаційні чинники, тобто брак реальної інформації з проблеми. Так, в ре-
зультаті проведеного у ході даного дослідження анкетування з’ясувалося, що недостатньою є 
поінформованість населення про шкоду для здоров’я, пов’язану із продажем власних органів, – 
8,7% опитаних.

Важливим серед чинників є моральний. На жаль, зараз не лише в нашій державі,  
а й у всьому світі дуже низьким є рівень моральності суспільства, зокрема сюди можна відне-
сти: 1) поширення агресії, жорстокість та насилля в суспільстві – 17,4% опитаних; 2) корум-
пованість владних структур – 3,8% опитаних. Необхідно відзначити, що незаконна торгівля 
органами і тканинами людини відображає ті соціально-економічні реалії, що існують у країнах 
донорів та реципієнтів. Незаконна торгівля процвітає там, де інститути управління є слабкими 
та корумпованими. Окрім цього, важливим і постійним фактором, що спонукає попит на ринку 
органів людини, є бідність; 3) відсутність діючих програм по вихованню молоді – 7,1% опита-
них; 4) недостатній розвиток у суспільстві принципів гуманізму, а також практики добровіль-
них пожертвувань – 30,0% опитаних.

Висновок. Виходячи з цього, для покращання ситуації в Україні щодо трансплантації  
органів необхідними, на наш погляд, є низка дієвих заходів: 

1. Створення Державної трансплантаційної служби України із наданням повноважень 
контролю та організації забезпечення й координації дій баз забору органів і трансплантаційних 
центрів, що, в свою чергу, надасть можливість забезпечити адекватне функціонування та посту-
пальний розвиток трансплантаційної служби.

2. Створення Державного центру органного донорства «материнської бази» з прикріпле-
ними до нього базами забору органів. Створення цього центру дозволить, не розпорошуючи ко-
штів на регіональні центри, забезпечити функціонування основного трансплантаційного центру, 
який буде в змозі забезпечити протягом 5–6 років необхідну первинну потребу в трансплантації, 
дозволить створити науково-практичну школу, а в подальшому дозволить завдяки методичній 
та кадровій підтримці розвиватися регіональним трансплантаційним центрам.

3. Забезпечити належне фінансування трансплантаційної служби, зокрема фінансування 
закупівель медобладнання (в тому числі для діагностики смерті мозку), забезпечення матеріаль-
ної компенсації базам забору органів і лікарям, які виконували функцію транспланткоординації.

4. Залучення представників ЗМІ задля формування позитивного образу трансплантації. 
5. Потребує видозмін Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» з ме-

тою активації їх роботи з державними структурами (соціальні акції про суспільну користь труп-
ного донорства, забезпечення закупівель медобладнання, а також законне заохочення родичів 
дати згоду на забір органів у донора-трупа, «невивезення» грошей за кордон.

Окрім вищевикладених заходів, доцільним вважається також оснащення бази забору ор-
ганів, котра є необхідною для діагностики смерті мозку апаратурою та обладнати реанімаційні 
донорські ліжка, передбачити матеріальну компенсацію лікувальному закладу за додаткову ро-
боту й витрати, пов’язані з вилученням донорських органів; проводити щорічний аналіз роботи 
та заохочення діяльності керівників цих закладів.

Безсумнівним є здійснення інших заходів, а саме: медики інших спеціальностей, які спів- 
працюють із трансплантологами, мають бути обізнаними. Тому необхідно проводити лекції 
з ними, питання з трансплантації вносити до їх навчальних посібників. Необхідно пропонувати 
їм публічні виступи у підтримку трансплантації, проводити конференції зі включенням у них пи-
тань і майстер-класів за всіма аспектами донорства (як контактувати з сім’єю для отримання зго-
ди, обстеження і кондиціонування донора, розвиток організацій реципієнтів і донорських сімей,  
контакт із сім’єю після донації тощо). Також необхідно створити донорський реєстр, в якому буде 
зафіксовано ставлення людини до можливості вилучення її органів після смерті; запровадити і ле-
галізувати розділ донорства органів у посвідченнях водіїв. 

Отже, необхідно зазначити, що внутрішні і зовнішні обставини хоча й мають певні осо-
бливості, що породжують виключно злочини, передбачені ст. 143 КК України, але відображають 
загальний механізм злочинної поведінки. Більше того, вони здатні зумовлювати багато антису-
спільних проявів.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОГО ЗАПОБІГАННЯ  
КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

CERTAIN ASPECTS OF GENERAL SOCIAL PREVENTION OF CORRUPTION 
OFFENSES IN THE SPHERE OF THE DIGITAL ECONOMY

Актуальність статті полягає в тому, що розвиток економічного сектору будь-якої 
держави є показником процвітання і прогресивним явищем. Особливо в умовах ін-
форматизації суспільства, яке дозволяє покращувати ефективність надання послуг, 
зокрема й у сфері економіки. Тому будь-які кримінально протиправні діяння у цій 
сфері є неприпустимим явищем, що характеризується особливою суспільною не-
безпечністю. Корупційні діяння є одним із факторів погіршення економічної ситу-
ації будь-якої країни та зниження рівня її економічної безпеки. На жаль, в умовах 
цифровізації та дистанційної роботи рівень корупції не втрачає своїх високих пози-
цій серед рівня загальної злочинності. Метою статті є виявити та охарактеризувати 
основні тенденції запобігання корупційної злочинності в умовах цифровізації еко-
номіки, а також визначити, які заходи запобігання доцільно застосовувати, їх вплив 
на ефективність, конкурентоспроможність та розвиток української економіки. 
У статті розглянуто окремі аспекти загальносоціального запобігання корупційних 
правопорушень у сфері цифрової економіки. Звернено увагу на те, що розвиток 
економічного сектору будь-якої держави є показником процвітання і прогресивним 
явищем. Особливо в умовах інформатизації суспільства, яке дозволяє покращувати 
ефективність надання послуг, зокрема й у сфері економіки. Тому будь-які кримі-
нально протиправні діяння у цій сфері є неприпустимим явищем, що характери-
зується особливою суспільною небезпечністю. Наголошено, що в Антикорупцій-
ній стратегії також вказується, що проблемою у сфері державного регулювання 
економіки є те, що до цього часу повністю не здійснено цифрову трансформацію 
реалізації повноважень органами державної влади та органами місцевого самовря-
дування як основу для забезпечення прозорості та мінімізації корупційних ризиків 
у їх діяльності. Зважаючи на активний розвиток процесів цифровізції доцільним є 
також розроблення кримінологічних засад здійснення антикорупційної запобіжної 
діяльності з урахуванням особливостей певних галузей економіки в умовах циф-
рової трансформації. 

Ключові слова: цифровізація, злочинність, економіка, злочинність, кримінальні 
правопорушення, електронне середовище.

The relevance of the article lies in the fact that the development of the economic sector 
of any state is an indicator of prosperity and a progressive phenomenon. Especially in the 
conditions of informatization of society, which allows to improve the efficiency of service 
provision, in particular in the field of economy. Therefore, any criminally illegal actions 
in this area are an unacceptable phenomenon characterized by a special social danger. 
Corruption is one of the factors that worsens the economic situation of any country and 
lowers the level of its economic security. Unfortunately, in the conditions of digitalization 
and remote work, the level of corruption does not lose its high positions among the level 
of general crime. The purpose of the article is to identify and characterize the main trends 
in the prevention of corruption crimes in the context of the digitalization of the economy, 
as well as to determine which prevention measures should be applied, their impact on 
the efficiency, competitiveness and development of the Ukrainian economy. The article 
considers certain aspects of social prevention of corruption offenses in the field of digital 
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economy. Attention is drawn to the fact that the development of the economic sector of 
any state is an indicator of prosperity and a progressive phenomenon. Especially in the 
conditions of informatization of society, which allows to improve the efficiency of service 
provision, in particular in the field of economy. Therefore, any criminally illegal actions 
in this area are an unacceptable phenomenon characterized by a special social danger. 
It is emphasized that the Anti-corruption Strategy also indicates that the problem in the 
field of state regulation of the economy is that until now the digital transformation of the 
exercise of powers by state authorities and local self-government bodies has not been 
fully implemented as a basis for ensuring transparency and minimizing corruption risks 
in their activities. Taking into account the active development of digitalization processes, 
it is also appropriate to develop criminological principles for the implementation of anti-
corruption prevention activities, taking into account the peculiarities of certain sectors of 
the economy in the conditions of digital transformation.

Key words: digitalization, crime, economy, crime, criminal offenses, electronic 
environment.

Постановка проблеми. Розвиток економічного сектору будь-якої держави є показником 
процвітання і прогресивним явищем. Особливо в умовах інформатизації суспільства, яке доз-
воляє покращувати ефективність надання послуг, зокрема й у сфері економіки. Тому будь-які 
кримінально протиправні діяння у цій сфері є неприпустимим явищем, що характеризується осо-
бливою суспільною небезпечністю. 

Тут варто звернути увагу на вчинення корупційних кримінальних правопорушень, адже 
рівень корупції в Україні в останні роки постійно зростає. Так, корупційні діяння є одним із фак-
торів погіршення економічної ситуації будь-якої країни та зниження рівня її економічної безпеки. 
На жаль, в умовах цифровізації та дистанційної роботи рівень корупції не втрачає своїх високих 
позицій серед рівня загальної злочинності. 

При цьому цифровізація надає низку переваг для розвитку економіки. Висока швидкість 
цифровізації всіх аспектів життя обумовлена, перш за все, її можливими позитивними проява-
ми та наслідками на всіх рівнях. Цифрова економіка, як головна прикмета сучасності, зачіпає 
всі сфери життя суспільства. Як тренд розвитку світової економіки і суспільства цифровізація 
по-різному впливає на різні сфери. А від ступеня впливу цифровізації на національне економічне 
та соціальне життя залежить місце кожної країни у світовому співтоваристві. Перевагами цифро-
візації на рівні всього суспільства є: підвищення прозорості економічних операцій і забезпечення 
можливості їх моніторингу [1, с. 81–82]. 

Зважаючи на суспільну небезпечність корупційних кримінальних правопорушень, їх сер-
йозну суспільну небезпеку, доцільно дослідити стан нормативно-правового забезпечення у цій 
сфері, визначити напрями запобігання цому виду злочинності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання корупційної злочинності у сфе-
рі економіки, зокрема, з використанням інформаційних технологій, досліджували такі вче-
ні: О. І. Барановський, П. І. Гаман, В. В. Пацкан, В. А. Предборський, С. В. П’ясецька-Устич, 
В. Я. Тацій, М. І. Хавронюк тощо. 

Проте, незважаючи на суттєві наукові доробки, й дотепер на національному рівні залиша-
ються невирішеними проблеми, пов’язані, зокрема, із розробленням заходів загальносоціального 
запобігання корупційної злочинності у сфері цифрової економіки з огляду на стрімкий розвиток 
інформаційних технологій в Україні. 

Мета статті – виявити та охарактеризувати основні тенденції запобігання корупційної 
злочинності в умовах цифровізації економіки, а також визначити, які заходи запобігання доціль-
но застосовувати, їх вплив на ефективність, конкурентоспроможність та розвиток української 
економіки. 

Виклад основного матеріалу. В Антикорупційній стратегії на 2014–2017 роки вказу-
ється, що низькі темпи реалізації антикорупційної політики в Україні суттєво сповільнюють її 
економічне зростання. Опитування бізнесу демонструє, що поширеність корупції та недовіра 
до судової системи є основними перешкодами для залучення в Україну іноземних інвестицій. 
Тому метою Антикорупційної стратегії є досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та проти-
дії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування. У цій Антикорупційній стратегії 
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корупція розглядається як ключова перешкода стабільному економічному зростанню і розбудові 
ефективних та інклюзивних демократичних інститутів [2]. 

Доцільно відмітити, що в процесі аналізу статистичних показників щодо рівня корупцій-
ної злочинності в Україні, аналізу позитивного зарубіжного досвіду з цього питання та судової 
практики сформовано основні принципи Антикорупційної стратегії, до яких відносять: цифрова 
трансформація реалізації повноважень органами державної влади та органами місцевого само-
врядування, прозорість діяльності та відкриття даних як основа для мінімізації корупційних ри-
зиків у їх діяльності; створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних 
та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб [2]. 

Необхідно зазначити, що в Антикорупційній стратегії також вказується, що проблемою у 
сфері державного регулювання економіки є те, що до цього часу повністю не здійснено цифрову 
трансформацію реалізації повноважень органами державної влади та органами місцевого само-
врядування як основу для забезпечення прозорості та мінімізації корупційних ризиків у їх діяль-
ності. Тому очікуваними стратегічними результатами реалізації вказаної Стратегії, зокрема, є: 
розроблення та введення в промислову експлуатацію офіційного інструменту підготовки та про-
ведення публічних закупівель у сфері інформатизації, який передбачає візуалізацію закупівель, 
наявність телекомунікаційних мереж, автоматизацію розрахунків очікуваної вартості; утворення 
єдиної інтероперабельної системи державних баз даних на основі єдиного державного центру 
обробки даних та національної інфраструктури просторових даних, усунення дублювання про-
цесів збору даних [2]. 

Поряд з цим, Національна економічна стратегія на період до 2030 року визначає одним з 
орієнтирів в економічній політиці ефективну цифрову сервісну державу та компактні державні 
інститути (розвиток цифрової економіки як одного із драйверів економічного зростання Украї-
ни). Стратегія також визначає ряд тих неприпустимих кроків, заборонених напрямів руху, що є 
критичними перепонами для розвитку економіки («червоні лінії»), зокрема: неправомірне вико-
ристання бюджетних коштів та зменшення прозорості управління державною власністю. Одним 
із стратегічних курсів економічної політики до 2030 року є напрям «Верховенство права» в ча-
стині забезпечення ефективної роботи антикорупційної системи для запобігання, виявлення та 
покарання за корупцію [3]. 

При цьому одним з основних підходів, що визначений Стратегією здійснення цифрового 
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами 
на період до 2025 року є централізація ІТ-ресурсів та ІТ-функцій Мінфіну і центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра фінансів, з пріоритетним використанням хмарних технологій, створенням єдино-
го сховища даних, поступовим переходом на новий рівень сервісно орієнтованих систем шляхом 
забезпечення доступності державних послуг у режимі он-лайн [4]. 

Загалом в багатьох країнах триває процес переходу до електронного урядування. При цьо-
му електронне урядування у світовій практиці публічного менеджменту є одним з найдієвіших на 
сьогодні інструментів запобігання корупції та забезпечення прозорості публічної служби. У пи-
таннях боротьби із корупцією електронний уряд має чимало переваг: забезпечення прозорості, 
співпраці, публічної участі, рівного доступу, розширення можливостей та економія найважливі-
шого ресурсу – часу [5]. 

Необхідно зазначити, що у Кабінеті Міністрів України заявили, що в Україні проводять 
цифровізацію в різних сферах для запобігання корупції. У найближчих планах – цифровізація на 
митниці. Відповідно до позиції українського уряду, якщо люди не будуть контактувати зі служ-
бовцями на митниці, це прибере корупційні ризики. В Україні вже реалізується цифровізація 
адміністративних послуг. «Перш за все, ми повинні створити умови в нашій країні, де буде не-
можливо мати корупцію, і тоді не потрібно буде боротися з нею... Перш за все – це цифровізація. 
Ми вже перевели в цифровий порядок дуже багато сфер – інвестиції, будівництво, архітектура. 
Повністю це переведено на електронні рамки, і в такому випадку корупція неможлива», – зазна-
чили в Кабінеті Міністрів України [6]. 

При цьому в пояснювальній записка до проекту Закону України «Про стимулювання роз-
витку цифрової економіки в Україні» вказується, що ключову роль у сучасній світовій економіці 
відіграють технології та інновації. Саме представники технологічної сфери є найбільш фінан-
сово успішними компаніями сьогодення. З огляду на це країни-члени Європейського Союзу та 
інші держави докладають якомога більше зусиль для стимулювання цифрової економіки. Отже, 
вбачається за необхідне не обмежуватись лише наданням пільг інноваційному бізнесу та інвес-
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торам в технології, а також створити більш гнучке правове регулювання для залучення капіталу, 
охорони прав інтелектуальної власності, віддаленої та проектної роботи, залучення іноземних 
талантів, укладення договорів онлайн, а також забезпечити свободу договору та безпеку веден-
ня інноваційного підприємництва. Таким чином, пропонується створити Дія Сіті – середовище 
(еко-систему), що стимулюватиме розвиток цифрової економіки, розробки в галузі передових 
технологій з високою доданою вартістю та формування економіки знань. Це амбітне завдання 
потребує об’єднання зусиль з бізнесом на добровільних та партнерських засадах, що також пе-
редбачено цим законопроектом [7]. 

Отже, прийнятий Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Украї-
ні» визначає організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія 
Сіті, що запроваджується з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом 
створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, розбудови цифрової інфраструк-
тури, залучення інвестицій, а також талановитих спеціалістів. При цьому правовий режим Дія 
Сіті – сукупність правових норм, якими визначаються права та обов’язки особи, що виникають, 
змінюються та припиняються у зв’язку із зверненням про набуття, набуттям та втратою статусу 
резидента Дія Сіті, а також особливості регулювання відносин за участю резидента Дія Сіті і 
щодо участі у його статутному капіталі. Важливим є те, що до загальних засад правового режиму 
Дія Сіті, зокрема належить: невтручання держави, державних органів та органів місцевого са-
моврядування, їх посадових осіб у діяльність резидентів Дія Сіті, якщо така діяльність здійсню-
ється в межах цього Закону та іншого законодавства України; формальний характер процедури 
набуття статусу резидента Дія Сіті – відсутність вимог щодо отримання спеціальних дозволів, лі-
цензування чи здійснення заходів державного нагляду (контролю) для подання та розгляду заяви 
про набуття статусу резидента Дія Сіті і внесення інформації про заявника до реєстру Дія Сіті [8].

Висновки. Отже, виходячи з вищесказаного, зазначимо, що цифровізація економіки 
у більшій мірі має позитивні тенденції в Україні, прискорює надання управлінських послуг, доз-
воляє формувати привабливий інвестиційний клімат країни. В умовах пандемії та ведення бо-
йових дій на сході України більшість державних та приватних структур переходить на онлайн 
роботу. Проте навіть в цих умовах рівень корупційної злочинності не змншується.

Зважаючи на активний розвиток процесів цифровізції доцільним є також розроблення 
кримінологічних засад здійснення антикорупційної запобіжної діяльності з урахуванням особли-
востей певних галузей економіки в умовах цифрової трансформації. 

Список використаних джерел:
1. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти (керівник проек-

ту, автор доповіді Пищуліна О.). Центр Разумкова, 2020; Видавництво «Заповіт», 2020. 274 c.  
URL: https://razumkov.org.ua/ uploads/art icle/2020_digitalization.pdf.

2. Антикорупційна стратегія на 2014–2017 роки: офіційний сайт НАЗК. URL:  
https://nazk.gov.ua/uk/documents/antykoruptsijna-strategiya-na-2014-2017-roky/.

3. Національна економічна стратегія на період до 2030 року: затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179. URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/
show/179-2021-%D0%BF#n25.

4. Стратегія здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації сис-
теми управління державними фінансами на період до 2025 року : схвалено розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1467-р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/
show/1467-2021-%D1%80#Text.

5. Шевченко С., Сидоренко Н. Електронне урядування та ІКТ як інструменти протидії ко-
рупції у контексті світового тренду прозорості публічної служби. Аспекти публічного управління. 
2020. Том 8. № 5. С 72–81. URL: https://aspects.org.ua›journal›article.

6. В Україні анонсували цифровізацію митниці. URL: https://www.unian.ua/society/ 
v-ukrajini-provedut-cifrovizaciyu-mitnici-shmigalnovini-ukrajini118914 84.html. 

7. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про стимулювання розвитку циф-
рової економіки в Україні». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70298.

8. Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні : Закон України від 15 липня 
2021 року. № 1667-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1667-20#Text.

https://nazk.gov.ua/uk/documents/antykoruptsijna-strategiya-na-2014-2017-roky/


184

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 2, 2021

© НІКІТІН Ю.В. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального 
права та кримінології (Університет державної фіскальної служби України)

© ТОПЧІЙ В.В. – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, дирек-
тор навчально-наукового інституту права (Університет державної фіскальної служби України)

© ГРИЦЮК І.В. – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального про-
цесу та криміналістики (Університет державної фіскальної служби України)

УДК 343.97
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2021.6.2.11
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КРИМІНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА:  
СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

CRIMINOLOGICAL SECURITY:  
A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Актуальність статті полягає в тому, що питання, що стосуються проблеми 
забезпечення кримінологічної безпеки України, мають велике значення для тео-
рії кримінології, кримінального права та правозастосовної діяльності правоохо-
ронних органів, суду, прокуратури, громадських організацій. Проблема набуває 
ще більшої актуальності у зв’язку зі зміною законодавства, у цій сфері. Метою 
статті є дослідження кримінологічної безпеки як складової національної безпеки 
України. У статті досліджуються засади кримінологічної безпеки, як складової 
національної безпеки України. Автор детально досліджує існуючі погляди на па-
радигму «безпека», та обумовленість нового напрямку «кримінологічна безпека». 
Розкрито способи дій щодо досліджуваних процесів та детермінант що сприяють 
злочинності в Україні. Дано визначення кримінологічна безпека. Визначено нор-
ми Кримінального кодексу України, які передбачають, зокрема, відповідальність 
за кримінальні правопорушення, що стосуються кримінологічної безпеки, а також 
зроблено кримінологічний підхід щодо оцінки детермінант (ризиків) у різних сфе-
рах безпеки. Визначено, що кримінологічна безпека – це стан суспільних відно-
син при якому розвиваються здібності та реалізуються життєво важливі інтереси 
людини, суспільства, захищені від внутрішніх та зовнішніх загроз права та сво-
боди, забезпечуються матеріальні, інтелектуальні та духовні інтереси (цінності) 
суспільства, державний суверенітет та територіальна цілісність, функціонування 
конституційного устрою держави. Кримінологічний підхід до оцінки детермінант 
(ризиків) у різних сферах безпеки повинен включати: – розробка теоретичних та 
прикладних аспектів кримінологічного забезпечення національної безпеки. Це 
передбачає системний погляд, принципи, цілі та завдання, що сприятиме виро-
бленню механізму діяльності суб’єктів щодо забезпечення безпеки; – визначення 
об'єкта безпеки – концептуального документа, що сприяє формуванню системи 
національної безпеки, але й розвитку нормативно-функціональних компонентів 
суб'єктів; – на основі отриманих даних запровадити нові напрями досліджень щодо 
визначення криміногенних факторів, що сприяють злочинності, у сфері економіч-
ної, екологічної, інформаційної, соціальної, кібербезпеки; – створити міжвідомчу, 
міжгалузеву інституцію, яка б співпрацювала з міжнародною спільнотою з питань 
кримінологічної безпеки.

Ключові слова: кримінологічна безпека, кримінальне правопорушення, злочин, 
безпека, детермінанти. 

The relevance of the article is that issues related to the criminological security of 
Ukraine are of great importance for the theory of criminology, criminal law and law 
enforcement activities of law enforcement agencies, courts, prosecutors, NGOs. 
The problem becomes even more relevant due to changes in legislation in this area. 
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The aim of the article is to study criminological security as a component of national 
security of Ukraine. The article examines the principles of criminological security as 
a component of national security of Ukraine. The author explores in detail the existing 
views on the paradigm of "security" and the conditionality of the new direction of 
"criminological security". The ways of actions concerning the researched processes 
and determinants that contribute to crime in Ukraine are revealed. The definition of 
criminological security is given. The norms of the Criminal Code of Ukraine have been 
determined, which provide, in particular, for liability for criminal offenses related to 
criminological security, as well as a criminological approach to assessing determinants 
(risks) in various areas of security. It is determined that criminological security is a 
state of social relations in which the ability to develop and realize vital human interests, 
society, protected from internal and external threats to rights and freedoms, material, 
intellectual and spiritual interests (values) of society, state sovereignty and territorial 
integrity, the functioning of the constitutional system of the state. The criminological 
approach to the assessment of determinants (risks) in various areas of security should 
include: – development of theoretical and applied aspects of criminological support of 
national security. This implies a systematic view, principles, goals and objectives, which 
will contribute to the development of a mechanism for the activities of entities to ensure 
security; – definition of the object of security – a conceptual document that contributes to 
the formation of the national security system, but also the development of regulatory and 
functional components of the subjects; – on the basis of the received data to introduce 
new directions of researches concerning definition of the criminogenic factors promoting 
crime in the field of economic, ecological, information, social, cyber security; – to create 
an interdepartmental, intersectoral institution that would cooperate with the international 
community on criminological security.

Key words: criminological security, criminal offense, crime, security, determinants.

Постановка проблеми. Питання, що стосуються проблеми забезпечення кримінологічної 
безпеки України, мають велике значення для теорії кримінології, кримінального права та пра-
возастосовної діяльності правоохоронних органів, суду, прокуратури, громадських організацій. 
Проблема набуває ще більшої актуальності у зв’язку зі зміною законодавства, у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами кримінологічної характеристи-
ки безпеки людини, суспільства, держави займалися такі вчені: О.М. Бандурка, І.Г. Богатирьов, 
В.І. Борисов, В.В Василевич, П.А. Воробей, Н.О. Гуторова, В.В. Голіна, О.М. Джужа, В.А. Ліп-
кан, О.М. Литвинов, М.І. Панов, В.Я. Тацій, В.І. Шакун та інші. Проте опубліковані дослідження 
торкаються окремих аспектів цієї проблеми і до цього часу ця проблема не знайшла свого належ-
ного вирішення.

Метою статті є дослідження кримінологічної безпеки як складової національної безпеки 
України.

Основні результати дослідження. Розвиток держав світу свідчить, що кожна з них задля 
прогресу, стабільних суспільних відносин, торгівлі тощо здійснює забезпечення власної безпеки. 
Як свідчать статистичні дані останніх десятиліть, суттєвою загрозою демократичного розвит-
ку українського суспільства стала злочинність. Так, у 2001 р. було обліковано 503676 злочинів, 
у 2019 р. – 444130. Разом з тим, кількість злочинів невеликої тяжкості становила – 47231, питома 
вага – 9,4%; особливо тяжких – 15019, питома вага – 3,0% (2001 р.). А вже у 2019 р., невеликої 
тяжкості – 110483, питома вага – 24,9%; особливо тяжких – 15368 – питома вага – 3,5%. Як видно 
з цих показників, існує суттєве зростання як кримінальних правопорушень невеликої тяжкості, 
так і особливо тяжких [1]. Значущість розв’язання цієї проблеми вимагає визначення осново-
положних понять, їх сутності, детермінант, які впливають на це, а також заходів запобігання  
та протидії цьому антисоціальному явищу.

Починаючи з ХХ ст. у Європі, Азії та Африці відбулися глобальні зміни, які вплинули на 
перерозподіл світового порядку. А розпад СРСР ще більше вплинув на дестабілізаційні процеси, 
які обумовили криміналізацію суспільства, загострення міжетнічних і міжконфесійних відносин, 
прояви екстремізму, тероризму, регіональні війни.

Вітчизняні та зарубіжні науковці, змінивши своє ставлення до безпеки, як якогось друго-
рядного явища, почали досліджувати поняття «безпека», «національна безпека», «міжнародна 
безпека», «громадська безпека», «екологічна безпека», «економічна безпека», «енергетична без-
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пека», «інформаційна безпека» тощо [2; 3; 4]. І цей процес перебуває у постійній трансформації 
[5, с. 208–211; 6; 7; 8]. Так, зокрема канадський політолог, директор Міжнародного центру гро-
мадських інновацій в Онтаріо Фен Ольсер Хемпсон безпеку особи визначає як відсутність загроз 
для ключових цінностей у таких напрямках, як: права людини, фізична безпека людини (freedom 
for fear), людський розвиток (freedom from want) [9].

Аналіз робіт дає підстави наголосити, що узагальненим поняття є «безпека» як ґрунтовне 
опанування зазначеної проблеми. Термін «безпека» – це поняття якості буття і його можна ви-
користовувати у багатьох галузях. Але в нашому аспекті йдеться про «кримінологічну безпеку», 
яку потрібно розглядати як узагальнене поняття в тріадному вимірі: людина, суспільство, дер-
жава. У зв’язку з цим категорія «кримінологічна безпека» не абсолютна, а відносна, і її значення 
набуває сенсу тільки у сфері конкретної життєдіяльності людини та суспільства в державі.

В сучасних умовах української дійсності, як зазначено в ст. 3 Закону України «Про націо-
нальну безпеку України» (2018), об’єктами та цілями у сфері національної безпеки є:

 – людина і громадянин – життя, гідність, конституційні права і свободи, безпечні умови 
життєдіяльності;

 – суспільство – його демократичні цінності, добробут та умови для сталого розвитку;
 – держави – конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність та недоторканість.

Як видно із змісту закону, в ньому визначено основоположні засади державної політи-
ки, що спрямовані як на захист національних інтересів, так і на гарантування в Україні безпеки 
особи, суспільства та держави від будь- яких загроз (зовнішніх або внутрішніх) у різних сферах 
життєдіяльності [10]. Це дає підстави наголосити, що внутрішня безпека і зовнішня безпека є 
невід’ємними складовими поняття національна безпека, а також впровадження нового напрям-
ку – кримінологія безпеки, як складової національної безпеки. Вона включає в себе наступні 
складові:

 – стан захищеності людини, суспільства, держави;
 – запобігання детермінантам, які впливають на криміналізацію суспільних відносин;
 – безпечний стан об’єктів;
 – системно-узгоджену діяльність уповноважених суб’єктів щодо запобігання та протидії 

злочинності та забезпечення безпеки людини, суспільства;
 – запобігання антидемократичним діям влади, кризовим явищам в економіці, корупції, 

загострення соціально-політичної напруги в суспільстві;
 – забезпечення першооснови життя (здоров’я, освіта, культурологічний та природний 

стан).
  Але такий стан речей у реальному повсякденному житті не можливий. Беручи це до ува-

ги, можна наголосити, що категорія «безпека» не абсолютна, а відносна. Її конкретне значення 
набуває сенсу тільки у сфері реальної життєдіяльності людини, суспільства. Тобто безпека – це 
об’єктивний стан, це функція рівня загроз та відповідного потенціалу держави (суб’єкта) здійс-
нити відповідні заходи запобігання та протидії загрозам (злочинності).

Реальний стан безпеки людини, суспільства визначається існуючими або потенційними 
загрозами, які взаємопов’язані як із сучасною оцінкою характеру цих загроз, так і прогнозова-
ною, як внутрішнього, так і зовнішнього порядку. Безпека таким чином виступає функцією бага-
тьох змінних чинників. У найбільш загальному плані до таких суспільних галузей можна відне-
сти: соціально-культурні, економічні, політичні, ідеологічні, військові тощо. Беручи це до уваги, 
в ході всього процесу дослідження, потрібно здійснити всеохоплюючий та правильний спосіб 
дій. Він включає:

а) пізнання значення термінів, які використовуються;
б) формування дослідницького завдання, постановка дослідницьких гіпотез і питань які 

потрібно вирішити;
в) трансформація питань відповідно до показників та дослідницьких операцій;
г) проведення досліджень;
д) інтерпретація результатів;
є) висновки та пропозиції з метою кращого пояснення досліджуваного фрагменту дійс-

ності;
ж) на основі висновків та рекомендацій виведення нової теорії.
Дослідження та висновки найбільш імовірного розвитку криміногенної обстановки й реа-

лізації загальнодержавних заходів щодо зміцнення позитивних тенденцій у сфері запобігання та 
протидії злочинності визначаються, виходячи з конкретних варіантів кількісно-якісних характе-



187

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

ристик соціально-економічного розвитку держави й тенденцій розвитку оперативної обстановки 
у сфері протидії злочинності. Сценарії соціально-економічного та кримінологічного розвитку 
мають базуватися на основоположних програмних цілях та завданнях розвитку держави на най-
ближчі 5–10 років й враховувати основні детермінанти, що визначають як позитивну так і нега-
тивну динаміку в майбутньому. 

З огляду на це кримінологічна безпека є складовою всіх галузей безпеки. Основополож-
ною константою постає не теорія кримінологічної протидії злочинності, а формування відповід-
них системно-узгоджених заходів суб’єктами забезпечення безпеки, які спрямовуються на об’єкт 
захисту – людину, суспільство, державу. Вони як раз і виступають гарантами (об’єктами) кримі-
нологічної безпеки.

Узагальнюючи, можна наголосити, що кримінологічна безпека – це стан суспільних від-
носин при якому розвиваються здібності та реалізуються життєво важливі інтереси людини, су-
спільства, захищені від внутрішніх та зовнішніх загроз права та свободи, забезпечуються ма-
теріальні, інтелектуальні та духовні інтереси (цінності) суспільства, державний суверенітет та 
територіальна цілісність, функціонування конституційного устрою держави.   

Беручи це за основу, потрібно підкреслити, що вагоме значення набувають національні 
інтереси, як головний чинник забезпечення національної безпеки і в той же час кримінологіч-
ної безпеки.  Грунтуючись на це у загальній системі кримінологічної безпеки захист людини, 
суспільства, держави є пріоритетним завданням кримінального законодавства, яке виокремлю-
ється із положень Конституції України (ст. 3 та розділу ІІ) [11]. Кримінально-правова ідеологія 
своїм завданням спрямована на правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадяни-
на, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою 
України від кримінально-протиправних посягань, а також на забезпечення миру та безпеки люд-
ства, запобігання кримінальним правопорушенням (ст. 1 КК). Так, норми Кримінального кодексу 
передбачають, зокрема, відповідальність за кримінальні правопорушення:

1. Злочини проти основ національної безпеки України (розділ 1), коли додатковим об’єк-
том кримінального правопорушення є життя людини у сфері здійснення державної влади, яка 
забезпечує її нормальне функціонування.

2. Кримінальні правопорушення проти власності (розділ VI), приватна власність громадян.
3. Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності (розділ ІХ).
4. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки (розділ VIІ), потенційні загро-

зи правоохоронювальних інтересів громадян (бандитизм, терористичний акт тощо).
5. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності (розділ ХIІ), 

порушення громадського порядку, масові заворушення.
6. Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів міс-

цевого самоврядування, об’єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів 
(розділ ХV), коли об’єктом кримінального посягання є особа конкретного представника влади 
(насильство щодо державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, захо-
плення як заручника тощо).

7. Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби 
(військові кримінальні правопорушення) (розділ ХІХ), що включають насильницькі дії відносно 
начальника.

8. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопо-
рядку (розділ ХХ), мир як складова міжнародного порядку [12].

Висновки. Таким чином, ґрунтуючись на генезисі історичного досвіду, а також демокра-
тичних, соціальних та правових принципах існування українського суспільства, обумовлюється 
новий підхід щодо формування концепції національної безпеки України із врахуванням її не-
від’ємної складової – кримінологічної безпеки, яка передбачає системну, узгоджену та цілеспря-
мовану діяльність уповноважених суб’єктів. Кримінологічний підхід щодо оцінки детермінант 
(ризиків) у різних сферах безпеки має передбачати:

 – розвиток теоретико-прикладних аспектів кримінологічного забезпечення національної 
безпеки. Це передбачає системність поглядів, принципів, цілей та задач, що сприятиме розробці 
механізму діяльності суб’єктів щодо забезпечення безпеки;

 – визначення об’єкта безпеки – концептуальний документ, що сприяє становленню сис-
теми національної безпеки, але і розробці нормативно-правової та функціональної складової 
суб’єктів;
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 – на основі отриманих даних впровадити нові напрямки досліджень щодо визначення 
криміногенних факторів, що сприяють злочинності у сфері економічної, екологічної, інформа-
ційної, соціальної, кібер безпеки;

 – створити міжвідомчу, міжгалузеву інституцію, яка б співпрацювала з міжнародним 
співтовариством щодо кримінологічної безпеки. 
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КРИМІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ  
ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

CRIMINOLOGY ENSURING THE PROTECTION OF STATE SECRETS IN UKRAINE

У статті сформульоване концептуальне бачення кримінологічного забезпечен-
ня охорони державної таємниці як діяльності держави, суспільства в цілому та їх 
інститутів, що ґрунтується на принципах комплексного програмування та плану-
вання, мета якої полягає у досягненні та підтримці соціально прийнятного рівня 
захищеності таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економі-
ки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопо-
рядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які 
визнані державною таємницею і підлягають охороні державою. До такої системи 
віднесено комплекс загальносоціальних та спеціально-кримінологічних заходів, 
спрямованих на захист державної таємниці, запобігання витоку такої інформації, 
втрати її матеріальних носіїв, а також на запобігання, виявлення та припинення 
протиправних дій у сфері захисту відомостей, що становлять державну таємни-
цю. Загальносоціальне запобігання кримінальним правопорушенням, пов’язаним з 
охороною державної таємниці», під яким необхідно розуміти комплекс різноманіт-
них за характером і спрямованістю кримінологічних заходів, що запроваджуються 
уповноваженими органами державної влади, через реалізацію різноманітних дер-
жавних концепцій, стратегій, програм і планів з питань запобігання кримінальним 
правопорушенням, та які спрямовані на охорону відомостей у сфері оборони, еко-
номіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони право-
порядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України. 
Спеціально-кримінологічне запобігання – це комплексна діяльністю державних 
органів, у тому числі правоохоронних щодо мінімізації кримінальних правопору-
шень у сфері охорони державної таємниці, яка спрямована на виявлення, усунення 
або нейтралізацію загроз й небезпек у цій сфері, встановлення окремих осіб або 
груп діяльність яких спрямована на розголошення, її відвернення на стадії готуван-
ня, а також на етапі припинення розпочатої протиправної (у тому числі злочинної) 
діяльності, що здійснюється за допомогою кримінологічних засобів. Запропонова-
на концепція такого кримінологічного запобігання, яка формується та реалізується 
відповідними суб’єктами, які знаходяться у взаємозв’язках один з одним, мають 
усі разом представництво спеціально уповноваженого органу – Службу безпеки 
України, і поділяються на чотири підсистеми: управління (керуючу), виконання, 
інформаційну, забезпечення. 

Ключові слова: державна таємниця, безпека, національна безпека, кримі-
нальне правопорушення, кримінологія, запобігання.

The article formulates a conceptual vision of criminological protection of state secrets 
as an activity of the state, society as a whole and their institutions, which is based on the 
principles of complex programming and planning, the purpose of which is to achieve 
and maintain a socially acceptable level of security of secret information, which includes 
information in the field of defense, economy, science and technology, foreign relations, 
state security and law enforcement, the disclosure of which may harm the national 
security of Ukraine and which are recognized as state secrets and are subject to state 
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protection. Such a system includes a complex of general social and special criminological 
measures aimed at protecting state secrets, preventing the leakage of such information, 
the loss of its material carriers, as well as the prevention, detection and termination of 
illegal actions in the field of protection of information constituting a state secret. General 
social prevention of criminal offenses related to the protection of state secrets", which 
should be understood as a complex of criminological measures of various nature and 
focus, introduced by authorized state authorities, through the implementation of various 
state concepts, strategies, programs and plans for the prevention of criminal offenses, 
and which are aimed at protecting information in the field of defense, economy, science 
and technology, foreign relations, state security and law enforcement, the disclosure of 
which could harm the national security of Ukraine. Special criminological prevention 
is a complex activity of state bodies, including law enforcement agencies, to minimize 
criminal offenses in the field of state secret protection, which is aimed at identifying, 
eliminating or neutralizing threats and dangers in this field, identifying individuals or 
groups whose activities are aimed at disclosure, its diversion at the stage of preparation, 
as well as at the stage of termination of the started illegal (including criminal) activity, 
which is carried out with the help of criminological means. The proposed concept of such 
criminological prevention, which is formed and implemented by relevant entities that 
are in mutual relations with each other, all together have a representation of a specially 
authorized body – the Security Service of Ukraine, and are divided into four subsystems: 
management (managing), execution, information, support. 

Key words: state secret, security, national security, criminal offense, criminology, 
prevention.

Актуальність теми. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і без-
пека – найвища соціальна цінність в Україні [1]. Реалізація цієї норми Конституції України – 
головна ціль державної політики національної безпеки [2]. Одним із чинників, які створюють 
серйозну загрозу розвиткові держави, є злочинність як відносно масове явище, що складається 
із сукупності передбачених кримінальними законами вчинків, учинених на тій чи іншій території 
протягом певного часу [3, с. 8].

У цьому контексті варто зауважити, що безпека особи виступає першоосновою безпеки 
суспільства і держави, і її реальний високий рівень і здатність гарантування державою свідчать 
про високі можливості соціуму і держави, а отже і високий рівень правової безпеки в цілому. 
Упевненість людини у можливостях реалізації власних інтересів додатково мотивує її до здійс-
нення реально значущих дій для суспільства і держави. Відтак безпека особи виступає імперати-
вом політики правової безпеки України

Виклад основного матеріалу. Практика забезпечення правової безпеки особи залиша-
ється неефективною, оскільки діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування  
у даній сфері значною мірою невпорядкована, а створення нової системи проходить вкрай повіль-
но і суперечливо, не ґрунтується на достатніх науково-теоретичних напрацюваннях. Зокрема, не 
враховується, що на противагу домінуючій у минулому державоцентристській парадигмі права, 
право дедалі більше набуває людиноцентристського змісту, відповідно актуалізується проблема 
забезпечення правової безпеки саме особи [4]. Відсутність єдиної національної концепції бо-
ротьби зі злочинністю, неузгодженість загальнодержавних, регіональних, галузевих державних 
цільових програм соціальної профілактики за відповідними напрямами не сприяє запобіганню 
злочинності в країні. Таке становище не відповідає проголошеним конституційним положенням 
про соціальну, демократичну та правову державу, оскільки ситуація, що склалася, не враховує 
реалій сучасності.

Запобігання кримінальним правопорушенням є головною теоретичною й практичною 
метою кримінологічної науки. Вивчаючи, описуючи, пояснюючи й прогнозуючи таке явище як 
злочинність, виявляючи її причини, умови, досліджуючи особливості особи злочинця й механізм 
злочинної поведінки, кримінологія створює тим самим науково обґрунтовану базу запобігання 
злочинності. Тим більше, пошук нових шляхів і відповідей на виклики й випередження гібрид-
них загроз в умовах зовнішньої агресії та внутрішньої нестабільності, обумовлює створення 
механізму відновлення України від наслідків війни. Такий механізм має передбачати протидію 
загрозам у всіх сферах, зокрема військово-політичній, економічній, правоохоронній, соціальній, 
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інформаційній, етнокультурній, екологічній тощо. А тому і сфера національної безпеки не повин-
на залишитися осторонь такого кримінологічного забезпечення [5].

А.П. Закалюк зазначає, що заходи загальносоціального запобігання мають своїм об’єк-
том явища, факти, прояви тощо, які мають із злочинністю, хоч і не спричинювальний чи зумов-
лювальний, але інший детермінуючий, здебільшого кореляційний зв’язок або зв’язок станів 
[6, с. 328]. Ураховуючи зазначене, під загальносоціальним запобіганням кримінальним пра-
вопорушенням, пов’язаним з охороною державної таємниці необхідно розуміти комплекс різ-
номанітних за характером і спрямованістю кримінологічних заходів, що запроваджуються 
уповноваженими органами державної влади, через реалізацію різноманітних державних кон-
цепцій, стратегій, програм і планів з питань запобігання кримінальним правопорушенням, та 
які спрямовані на охорону відомостей у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх 
відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шко-
ди національній безпеці України.

У цьому контексті, варто зупинити увагу на аналізі Закону України «Про державну таєм-
ницю» [7] й висловити ряд зауважень.

У ст. 22 Закону органи СБУ не лише проводять відповідну перевірку особи і надаватимуть 
висновок про можливість чи неможливість надання їй допуску до державної таємниці, а й при-
ймають рішення про допуск чи відмову у допуску особи до державної таємниці із відповідним 
ступенем секретності. Порядок надання допуску до державної таємниці визначається Кабінетом 
Міністрів України.

Однак такий законодавчий підхід не враховує вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України, 
за якими органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зо-
бов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України. Подібне нововведення не узгоджується також із ч. 1 ст. 24 Закону України 
«Про державну таємницю», відповідно до якої «перевірка громадян у зв’язку з їх допуском до 
державної таємниці здійснюється органами Служби безпеки України у місячний (за проектом – 
у двомісячний) строк у порядку, встановленому цим Законом і Законом України «Про оператив-
но-розшукову діяльність».

Системний аналіз ст. 22–26 Закону дає підстави дійти висновку, що їх реалізація при-
зводить до кардинальної зміни існуючого порядку надання особі допуску до державної таємни-
ці. Принциповою є підміна органами СБУ здійснення функцій і повноважень з питань надання 
(скасування) особі допуску до державної таємниці, що за чинними законодавчими актами нада-
но керівнику державного органу чи органу місцевого самоврядування, власнику підприємства, 
установи, організації або уповноваженому ним органу. При цьому, в основі визначення обсягу 
та змісту таємної інформації, до якої за посадою має доступ працівник (службовець), є трудові 
(службові) відносини, а відповідна форма допуску до державної таємниці є похідною від них. 
Тож саме працедавець за нині чинним законодавством є відповідальним за прийняті ним на осно-
ві висновку СБУ рішення щодо надання працівникові (службовцю) відповідної форми допуску до 
державної таємниці, допуску та доступу до конкретної таємної інформації, її матеріальних носіїв.

Відповідно до ст. 26 Закону рішення про скасування допуску до державної таємниці при-
ймається органами СБУ у разі виникнення або виявлення обставин, передбачених ст. 23 цього 
Закону … на підставі інформації, здобутої органами СБУ або отриманої від державних органів, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що, як вбачається, спря-
мовано на забезпечення реалізації нового механізму, який врегульовуватиметься підзаконними 
актами. А оскільки безпосередньо законом не визначено, які саме органи СБУ уповноважено на 
прийняття рішень щодо надання чи скасування допуску до державної таємниці, то це питання, 
очевидно, повинно бути вирішено в урядовому нормативно-правовому акті.

У будь-якому разі на сьогодні СБУ відшкодовує шкоду у разі визнання судом незаконним 
її рішення про скасування допуску до державної таємниці. 

Згідно ст. 26 Закону орган СБУ надсилає до відповідного державного органу, органу міс-
цевого самоврядування, підприємства, установи, організації повідомлення про скасування особі 
допуску до державної таємниці. У зв’язку з чим особа, якій скасовано допуск до державної таєм-
ниці, не отримує копію відповідного рішення, що унеможливить реалізацію нею гарантованого 
права на оскарження зазначеного рішення в суді (крім випадків, коли рішення матиме відповід-
ний гриф секретності). Нажаль таких не відповідностей та прогалин достатньо.

Сам процес запобігання є складним інтегрованим багаторівневим соціальним феноменом, 
який зовнішньо виражається у діяльності різних за статусом та компетенцією суб’єктів, спрямо-
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ваній на досягнення загальної цілі – нейтралізації причин та умов, що породжують злочинність, 
та зниження її інтенсивності до соціально прийнятого рівня [8, c. 277]. Досягнення поставленої 
мети є важливою умовою нормального економічного, політичного, соціального розвитку держа-
ви й формування ідеології нетерпимості та активної громадянської позиції щодо неприйняття 
криміногенних проявів поведінки серед окремих членів суспільства. Крім того, як підкреслює 
Б.В. Авер’янов, суспільна цінність запобігання кримінальним правопорушенням полягає ще й 
у тому, що вона є одним із необхідних засобів забезпечення прав і свобод людини [9, c. 6]. Таким 
чином від якості організаційного забезпечення запобігання безпосередньо залежить досягнення 
надважливих цілей соціально-політичного розвитку нашої держави, забезпечення охорони й ре-
алізації прав і свобод громадян, й охорони державної таємниці у тому числі.

Як зазначає Ю. Дрейс, на існуючому етапі проведення військово- політичних і соціаль-
но-економічних перетворень в Україні, спрямованих на розбудову європейської демократичної 
держави, що діє за принципом верховенства права, однією з найважливіших функцій держави є 
забезпечення інформаційної безпеки. У той же час, на тлі посилення загроз і зростання неста-
більності у світі через поширення недостовірної, неповної та упередженої інформації постають 
нові виклики міжнародній безпеці в інформаційній сфері. Згідно Закону України «Про основи 
національної безпеки України» (2018) однією із реальних та потенційних загроз національній 
безпеці в інформаційній сфері є розголошення інформації, яка становить державну таємницю, 
або іншої інформації з обмеженим доступом, спрямованої на задоволення потреб і забезпечення 
захисту національних інтересів суспільства і держави [10, с. 176].

Формування Державної комплексної програми протидії злочинності є одним з етапів всієї 
системи кримінологічного забезпечення охорони державної таємниці. Видається за необхідне 
з урахуванням висловлених вище зауважень до Закону України «Про державну таємницю», при-
йняти Комплексну програму охорони державної таємниці до 2030 року, яка повинна базувати-
ся на Стратегії національної безпеки (2020) й бути затверджена Кабінетом Міністрів України, і 
в якій необхідно передбачити відповідні запобіжні заходи за кожним із уповноважених суб’єктів.

Упровадження такої програми по забезпеченню кримінологічної безпеки у сфері охорони 
державної таємниці може відбуватись за трьома сценаріями:

1) одноразове переведення всіх ланок системи забезпечення кримінологічної безпеки 
на нову систему;

2) часткове переведення окремих ланок на нову систему в порядку експерименту; якщо 
він виявиться невдалим, відбувається доробка програми та її подальше впровадження;

3) поетапне здійснення програми забезпечення кримінологічної безпеки в масштабі всієї 
системи.

На думку окремих науковців [11; 12], оптимальним для програмування й організації за-
безпечення кримінологічної безпеки є поділ відповідних заходів за таких критеріями: за рівнем 
запобіжної діяльності, за її механізмом, обсягом, за змістом запобіжних заходів і за суб’єктами 
їх виконання. Зокрема, за рівнем запобіжної діяльності виділяються дві групи заходів – заходи 
загальносоціального й спеціального (кримінологічного) характеру. За обсягом і спрямованістю 
застосування запобіжних заходів відповідно до рівнів злочинності та криміногенних факторів 
розрізняють загальну, особливу й індивідуальну профілактику. За масштабами заходи можуть 
бути такими: 1) загальнодержавними; 2) здійснюваними на певній території держави; 3) місце-
вими, здійснюваними в межах району, населеного пункту чи конкретного об’єкта (мікрорайону, 
підприємства тощо). 

Таким чином, грунтуючись на вищезазначених положеннях, пропонуємо свій підхід 
до підготовки Комплексної програми охорони державної таємниці до 2030 року в Україні, яка 
базується на власному досвіді та аналізі наукової літератури з питань безпекознавства та кримі-
нології. 

Перший етап – комплексне планування заходів та їх суб’єктне визначення. Це потребує 
не тільки організації, а і визначення уповноважених суб’єктів (державних органів, громадських 
об’єднань, громадян). Узгодженість їхніх дій має бути визначена в Законі України «Про націо-
нальну безпеку України», «Про державну таємницю».

Другий етап – напрацювання конкретних заходів, які повинні відповідати меті концепції. 
Структура концепції пропонується в такому вигляді:
1. Преамбула.
2. Визначення цінності інформації.
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3. Зазначення криміногенних факторів, що обумовлюють розголошення державної таєм-
ниці.

4. Заходи загальносоціального запобігання кримінальним правопорушенням у сфері охо-
рони державної таємниці.

5. Заходи спеціально-кримінологічного запобігання кримінальним правопорушенням 
у сфері охорони державної таємниці.

6. Механізм охорони державної таємниці (віднесення інформації до державної таємниці; 
засекречування та розсекречування носіїв інформації.

7. Заходи реалізації концепції протидії злочинності
8. Оцінювання ефективності системи охорони державної таємниці в Україні.
Механізм протидії злочинності передбачає координацію діяльності всіх суб’єктів безпеки 

у забезпеченні життєдіяльності об’єктів безпеки і націлюється на пріоритетність національних 
інтересів у зниженні рівня злочинності. Заходами суб’єктного запобігання є підвищення 
професійної майстерності, ресурсного і наукового забезпечення відповідних державних органів, 
громадських об’єднань і громадян; посилення інформаційно-аналітичної роботи, кращий підбір 
кадрів, що займаються питаннями охорони державної таємниці, підвищення їхньої кваліфікації; 
фінансове забезпечення; тісна співпраця з правоохоронними органами інших держав тощо.

У свою чергу, спеціально-кримінологічне запобігання у сфері охорони державної таємни-
ці є комплексною діяльністю державних органів, у тому числі правоохоронних щодо мінімізації 
кримінальних правопорушень у сфері охорони державної таємниці, яка спрямована на виявлення, 
усунення або нейтралізацію загроз й небезпек у цій сфері, встановлення окремих осіб або груп ді-
яльність яких спрямована на розголошення, її відвернення на стадії готування, а також на ета-
пі припинення розпочатої протиправної (у тому числі злочинної) діяльності, що здійснюється за 
допомогою кримінологічних засобів. Спеціально-кримінологічні заходи передбачають здійснен-
ня правоохоронними органами безпосередньої роботи, спрямованої на усунення, послаблення,  
нейтралізацію криміногенних факторів, що впливають на забезпечення національної безпеки за-
галом й розголошення відомостей, що становлять державну таємницю зокрема.

У загальному, організація спеціально-кримінологічного напряму запобігання криміналь-
ним правопорушенням у сфері охорони державної таємниці включає в себе такі заходи:

а) організаційно-правове забезпечення: 
Державним органом, який здійснює забезпечення охорони державної таємниці, а також 

запобігання кримінальним правопорушенням, що створюють загрозу життєво важливим інтере-
сам України є Служба безпеки України (СБУ). Згідно із Законом України «Про Службу безпеки 
України» (1992) цьому органу було надано статус державного правоохоронного органу спеціаль-
ного призначення, який забезпечує державну безпеку України, забезпечує охорону одного з най-
важливіших видів інформації з обмеженим доступом – державної таємниці [13, с. 83]. Відповідно 
до п. 7 ст. 24 Закону України «Про Службу безпеки України», СБУ бере участь у розробці і здійс-
ненні відповідно до Закону України «Про державну таємницю» та інших актів законодавства 
заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та здійснення контролю за додержанням 
порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, що містять 
службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльно-
сті, у сфері оборони країни, сприяти у порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, 
установам, організаціям та підприємцям у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої 
може завдати шкоди життєво важливим інтересам України [14].

б) інформаційно-технічне забезпечення.
Отримання максимальної інформації про можливість витоку, розголошення, оперативне 

надходження кримінологічної інформації та пошук її додаткових джерел. 
Одним із способів запобігання розголошенню державної таємниці є технічний та крипто-

графічний захисти секретної інформації [15].
в) прогностично-аналітичне забезпечення включає в себе широкий спектр методів, щодо 

визначення можливих втрат від розголошення інформації, що перевіряється;
Для створення комплексної системи захисту інформації, яка є власністю держави, або ін-

формації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, використову-
ються засоби захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний 
висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного за-
хисту інформації. Підтвердження відповідності та проведення державної експертизи цих засобів 
здійснюються в порядку, встановленому законодавством.
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Порядок проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в ін-
формаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах і засобів тех-
нічного захисту інформації встановлюється Державною службою спеціального зв’язку та захи-
сту інформації України.

Порядок проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації визна-
чається Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації [16].

Державний експерт з питань таємниць здійснює відповідно до вимог Закону України 
«Про державну таємницю» віднесення інформації у сфері оборони, економіки, науки і техніки, 
зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку до державної таємниці, зміни 
секретності цієї інформації та її розсекречування. Такими суб’єктами є особи, які займають у 
відповідних галузях державної діяльності посади, перераховані Указом Президента України [17]. 

г) оперативно-розшукове забезпечення спрямоване на ліквідацію умов для розголошення 
відомостей, віднесених до державної таємниці; використання запобіжних можливостей, облік 
усіх обставин, ситуацій, що складаються, модернізація апробованих і розроблених нових тактич-
них прийомів, методичних схем запобігання таким кримінальним правопорушенням;, що могло 
спричинити матеріальні збитки державі.

Таким чином, функціональними цілями загальносоціального запобігання кримінальним 
правопорушенням, пов’язаним з охороною державної таємниці визначено: побудову ефективної 
системи суб’єктів запобігання та визначення їх компетенції у вказаній сфері; визначення форм 
і методів запобігання кримінальним правопорушенням у визначеній сфері, які конкретизуються 
у відповідних практичних заходах; забезпечення їх взаємодії з метою більш ефективного досяг-
нення цілей цієї діяльності; визначення методів контролю за вказаною діяльністю; забезпечення 
прогнозування та послідовного планування заходів запобігання з урахуванням зовнішніх та вну-
трішніх загроз національній безпеці; розробку та втілення у життя основ запобігання криміналь-
ним правопорушенням та інформаційної безпеки.

Головне призначення та завдання спеціально-кримінологічного запобігання криміналь-
ним правопорушенням у сфері охорони державної таємниці – виявлення, оцінка та прогнозуван-
ня джерел загроз та запобігання розголошенню державної таємниці чи/або втратам матеріальних 
носіїв секретної інформації, яке забезпечується за допомогою комплексу кримінологічних за-
ходів (організаційно-правового, інформаційно-технічного, прогностично-аналітичного та опера-
тивно-розшукового характеру) та механізмів їх реалізації. 

Такі кримінологічні заходи щодо охорони державної таємниці забезпечується шляхом: 
віднесення інформації до такої, що потребує охорони, до державної таємниці, надання їй певно-
го ступеня секретності та встановлення строку, протягом якого така інформація буде вважатись 
таємницею; засекречування інформації, що містить державну таємницю, технічний і криптогра-
фічний захисти секретної інформації; встановлення спеціального порядку доступу та допуску до 
державної таємниці; визначення вимог щодо поводження з інформацією, що становить державну 
таємницю; встановлення кримінальної відповідальності за розголошення державної таємниці.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

REGULATORY REGULATION ECONOMIC ACTIVITY

Актуальність статті полягає в тому, що створення зони вільної торгівлі між 
Україною і Європейський Союзом, рух України у Європейський правовий простір, 
зростання значення господарської діяльності в сфері суспільного виробництва, 
концептуальні зміни в господарському та кримінальному законодавстві об’єктивно 
обумовлюють необхідність вивчення правових засад господарської діяльності. Ме-
тою статті є здійснення теоретико-методологічного аналізу нормативно-правових 
засад регулювання господарської діяльності в контексті демократичного врядуван-
ня з врахуванням сучасних умов суспільного розвитку та проведення реформ. У ре-
зультаті систематизації та розкриття змісту нормативно-правових актів сфери, що 
становить предмет наукового аналізу, визначено правові засади регулювання гос-
подарської діяльності. З’ясовано, що система державного регулювання господар-
ської діяльності представлена як сукупність певних елементів: суб’єкти господар-
ської діяльності; порядок здійснення реєстрації суб’єктів господарської діяльності; 
види господарської діяльності, якими можуть займатися суб’єкти господарської 
діяльності; види діяльності, щодо яких встановлено обмеження для зайняття ними 
суб’єктами господарювання; порядок отримання дозволів на здійснення таких ви-
дів господарської діяльності, відносно яких встановлено певні обмеження; суб’єкти 
контролю за порядком реєстрації та веденням господарської діяльності її суб’єкта-
ми, а також визначення їх компетенції; заходи щодо розслідування та притягнення 
винних осіб до відповідальності у разі використання господарської діяльності для 
вчинення правопорушень. Акцентовано увагу, що законодавчий досвід країн Євро-
пи свідчить про можливе існування інституту кримінальної відповідальності юри-
дичних осіб. Зроблено висновок, що у законодавстві низки країн континентальної 
Європи намітилася тенденція до запровадження інституту кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб, або до його розширення, з метою отримання найбільш 
потужного важеля дії на тих юридичних осіб, у яких службовці під час виконання 
своїх професійних обов’язків учиняють кримінальні правопорушення з метою от-
римання вигоди для організацій. Негайне розроблення спеціальних приписів щодо 
кримінальної відповідальності юридичних осіб та доповнення кримінального за-
конодавства правовими нормами з цього приводу в Україні є наразі актуальним 
питання яке потребує законодавчої імплементації.

Ключові слова: правові засади, конституційні основи, регулювання, господар-
ська діяльність, підприємство.

The relevance of the article is that the creation of a free trade zone between Ukraine 
and the European Union, the movement of Ukraine into the European legal space, the 
growing importance of economic activity in social production, conceptual changes 
in economic and criminal law objectively necessitate the study of legal principles. 
The purpose of the article is to carry out a theoretical and methodological analysis 
of the legal framework for regulating economic activity in the context of democratic 
governance, taking into account modern conditions of social development and reform. 
As a result of systematization and disclosure of the content of normative legal acts 
of the sphere, which is the subject of scientific analysis, the legal bases of regulation 
of economic activity are determined. It was found that the system of state regulation 
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of economic activity is presented as a set of certain elements: economic entities; the 
procedure for registration of business entities; types of economic activity that may be 
engaged in by economic entities; activities for which restrictions are imposed on the 
occupation of business entities; the procedure for obtaining permits for such activities, in 
respect of which certain restrictions are imposed; subjects of control over the procedure 
of registration and conduct of economic activity by its subjects, as well as determination 
of their competence; measures to investigate and bring the perpetrators to justice in 
case of using economic activity to commit offenses. Emphasis is placed on the fact that 
the legislative experience of European countries indicates the possible existence of the 
institution of criminal liability of legal entities. It is concluded that in the legislation of a 
number of continental European countries there is a tendency to introduce the institution 
of criminal liability of legal entities, or to expand it, in order to obtain the most powerful 
lever of action on those legal entities in which employees commit criminal offenses. 
offenses for the benefit of organizations. Immediate development of special regulations 
on criminal liability of legal entities and supplementation of criminal legislation with 
legal norms in this regard in Ukraine is currently a topical issue that requires legislative 
implementation.

Key words: legal bases, constitutional bases, regulation, economic activity, enter-
prise.

Актуальність теми. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпе-
ка – найвища соціальна цінність в Україні. Реалізація цієї норми Конституції України – головна ціль 
державної політики національної безпеки. Економічні, соціальні та політичні процеси, які відбу-
ваються в країні, впливають на характер злочинності у сфері господарської діяльності – змінюєть-
ся її структура, механізми та способи вчинення. Слідом за стрімкими змінами в економіці зростає 
кількість кримінальних правопорушень, яким важко запобігати. Ускладнює ситуацію поширення 
«тіньової економіки» та корупції, недосконалість законодавчої бази, а державні органи, які ство-
рені для регулювання економічних процесів не координують свої дії між собою. За таких умов пи-
тання захисту національних інтересів держави у господарській сфері набирає особливої ваги [4].

Створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейський Союзом, рух України у Єв-
ропейський правовий простір, зростання значення господарської діяльності в сфері суспільного 
виробництва, концептуальні зміни в господарському та кримінальному законодавстві об’єктивно 
обумовлюють необхідність вивчення правових засад господарської діяльності. 

Мета статті – здійснення теоретико-методологічного аналізу нормативно-правових засад 
регулювання господарської діяльності в контексті демократичного врядування з врахуванням су-
часних умов суспільного розвитку та проведення реформ.

Виклад основного матеріалу. Реформування державно-монополістичної планово-бю-
рократичної економіки України почалося у кінці 80-х рр., із прийняттям Законів «Про індиві-
дуальну трудову діяльність» та «Про кооперацію», які зародили паростки свободи для підпри-
ємницької діяльності [2, с. 509]. Водночас, стан цивільного, господарського, кримінального, 
податкового та інших галузей законодавства ще досить довго не відповідав завданням реформу-
вання економіки. Фактично реформи пішли по шляху неконтрольованого перерозподілу власно-
сті, легалізації кримінальних капіталів, що призвели до парадоксальної ситуації, при якій зако-
нодавча база замість того, щоб створити надійне правове поле і забезпечити дотримання режиму 
законності в сфері економічних (господарських) відносин, стала одним із факторів, дестабілізу-
ючих цей процес. Суперечність, внутрішня неузгодженість, безсистемність, прогалини, невід-
регульованість механізму їх реалізації – найбільш характерні риси законодавства перехідного 
періоду, а як відомо, правові засади, що покликані регулювати господарсько-правові відносини, 
якщо вони не відповідають завданням соціально-економічного прогресу суспільства і вимогам 
об’єктивних економічних законів, мають велику зворотну кримінальну генеруючу силу. 

Сучасні економіко-правові теорії в західноєвропейських країнах щодо оцінки держав-
но-правового втручання в сферу підприємницької діяльності містять дві чітко виражені док-
трини. Відповідно до однієї з них міцний економічний розвиток країни залежить від вільного 
розвитку приватної підприємницької ініціативи. Роль держави при цьому повинна зводитися до 
забезпечення вільного розвитку ринкових відносин, при якому правове втручання держави мож-
ливе тільки з метою припинення небажаних, шкідливих і руйнівних для національної економіки 
процесів і проявів.
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Протилежна доктрина ґрунтується на ідеї абсолютної відповідальності держави за розви-
ток економіки, зміцнення механізмів управління і планування, активного правового регулюючого 
впливу на підприємницький сектор. Як перша, так і друга доктрини, природно, мають свої пози-
тивні і негативні сторони. А істина, як відомо, завжди посередині. І однозначного рішення цієї 
глобальної проблеми для всіх країн не існує, оскільки, на наш погляд, тут необхідно ретельно 
враховувати історичні, політичні, національні, культурні, економічні і цілий ряд інших факторів, 
що вимагає самостійного аналізу стосовно кожної конкретної країни, яка переходить на ринко-
вий шлях розвитку.

Сьогодні, правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимально-
го поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та 
державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відпо-
відальності держави перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і 
незалежної, демократичної, соціальної, правової держави [1].

Національним інтересам України відповідає сталий розвиток національної економіки, ін-
теграція України в європейський економічний простір, розвиток рівноправного взаємовигідного 
економічного співробітництва з іншими державами [8]. 

Конституційні основи правового господарського порядку в Україні становлять: право 
власності Українського народу на землю, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природ-
ні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального 
шельфу, виключної (морської) економічної зони, що здійснюється від імені Українського народу 
органами державної влади і органами місцевого самоврядування в межах, визначених Консти-
туцією України; право кожного громадянина користуватися природними об’єктами права влас-
ності народу відповідно до закону; забезпечення державою захисту прав усіх суб’єктів права 
власності і господарювання, соціальної спрямованості економіки, недопущення використання 
власності на шкоду людині і суспільству; право кожного володіти, користуватися і розпоряд-
жатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; визнання усіх 
суб’єктів права власності рівними перед законом, непорушності права приватної власності, не-
допущення протиправного позбавлення власності; економічна багатоманітність, право кожного 
на підприємницьку діяльність, не заборонену законом, визначення виключно законом правових 
засад і гарантій підприємництва; забезпечення державою захисту конкуренції у підприємниць-
кій діяльності, недопущення зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірного 
обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції, визначення правил конкуренції та норм 
антимонопольного регулювання виключно законом; забезпечення державою екологічної безпеки 
та підтримання екологічної рівноваги на території України; забезпечення державою належних, 
безпечних і здорових умов праці, захист прав споживачів; взаємовигідне співробітництво з інши-
ми країнами; визнання і дія в Україні принципу верховенства права [1; 4].

Суб’єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють 
свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог 
законодавства [1]. 

Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері 
суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт 
чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність [1].

Державна реєстрація особи (осіб) як суб’єкта господарювання являє собою певний про-
цес. Умовно його можна розділили на кілька етапів: 1) підготовка та подання необхідних доку-
ментів до органу державної реєстрації (передреєстраційна підготовка); 2) розгляд і перевірка 
документів, що надійшли до органу державної реєстрації (процедурний процес); 3) прийняття 
рішення та видача свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (кінцевий ре-
зультат).

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізич-
них осіб – підприємців та громадських формувань», відомості про державну реєстрацію, включе-
ні до реєстру, є відкритими для загального ознайомлення (крім реєстраційних номерів облікових 
карток платників податків та паспортних даних). 

Діяльність незареєстрованого суб’єкта господарювання, що підлягає державній реєстра-
ції, заборонена. Доходи, отримані таким суб’єктом, визнаються незаконними та підлягають ви-
лученню в Державний бюджет України у встановленому законом порядку. Існування норми щодо 
односторонньої реституції утримує осіб від здійснення господарської діяльності без державної 
реєстрації. 
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Згідно зі ст. 247 Господарського кодексу (ГК) України, у разі здійснення суб’єктом госпо-
дарювання діяльності, що суперечить закону або установчим документам, до нього може бути 
застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді скасування державної реєстрації 
та ліквідації його. У разі ліквідації суб’єкта господарювання до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вноситься відповідний запис

Однак, суб’єкт господарювання має право оскаржити до суду рішення будь-якого органу 
державної влади або органу місцевого самоврядування щодо застосування до нього адміністра-
тивно-господарських санкцій. Збитки, завдані суб’єкту господарювання у зв’язку з неправомір-
ним застосуванням до нього адміністративно-господарських санкцій, підлягають відшкодуван-
ню в порядку, встановленому законодавством. 

При цьому, у Кримінальному кодексі (КК) України [5] передбачено кримінальну відпо-
відальність за вчинення низки кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, 
більшість з яких, пов’язані з використанням фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. 
Кримінальні правопорушення, що вчинюють з використанням фіктивних підприємств, набули 
масштабів, що становлять дедалі більшу загрозу економічній безпеці України, оскільки завдяки 
цій технології певна частина оборотного капіталу в державі перебуває в тіньовому обігу. Право-
охоронна практика свідчить, що на етапі підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 
у сфері господарської діяльності злочинці здійснюють державну реєстрацію фіктивних підпри-
ємств або придбання вже зареєстрованих фірм. Усі фіктивні підприємства мають однакові цілі 
й завдання та різняться лише способом легалізації. 

Засобами державного регулювання у сфері господарювання, спрямованими на забез-
печення єдиної державної політики у цій сфері та захисті економічних і соціальних інтересів 
держави, суспільства та окремих споживачів є ліцензування, патентування видів господарської 
діяльності та квотування [1]. 

Правові засади ліцензування, патентування певних видів господарської діяльності та кво-
тування визначаються виходячи з конституційного права кожного на здійснення підприємницької 
діяльності, не забороненої законом, а також принципів господарювання, встановлених у ст. 6 ГК 
України.

Необхідність в одержанні ліцензії виникає у випадках, передбачених законодавством, а 
саме за умови, якщо вид діяльності, яким збирається займатися суб’єкт господарювання, перед-
бачений ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [7]. Органи 
ліцензування оприлюднюють ліцензійні умови і зміни до них на своєму офіційному веб-сайті. 
У разі внесення змін до ліцензійних умов у частині зміни переліку документів, що додаються до 
заяви про отримання ліцензії, цими ж змінами встановлюється строк подачі цих додаткових доку-
ментів, який не може бути меншим, ніж два місяці з дня опублікування змін до ліцензійних умов.

Ліцензування господарської діяльності за її видами є складовою державного регулювання 
економіки, мета якого – забезпечення єдиної державної політики в цій сфері, а також захист ос-
новних економічних і соціальних інтересів громадян. Головним завданням ліцензування є захист 
основних інтересів держави, її громадян шляхом установлення з боку держави певних умов і пра-
вил здійснення видів господарської діяльності. Тобто сам по собі факт державної реєстрації в де-
яких випадках ще не дає зареєстрованому суб’єкту права займатися господарською діяльністю.

Залежно від особливостей провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцен-
зуванню, вимоги ліцензійних умов встановлюються стосовно суб’єкта господарювання загалом 
та /або відносно кожного місця провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцен-
зуванню.

Ліцензійними умовами встановлюються зміст та форма: 1) заяв про отримання, перео-
формлення ліцензії, зупинення та відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково, розши-
рення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом; 2) відомостей, що 
додаються до заяви про отримання ліцензії; 3) опису документів, що подаються для отримання 
ліцензії; 4) документів щодо кожного місця провадження господарської діяльності [7].

На законодавчому рівні визначено органи ліцензування, що виконують завдання регуля-
торної політики щодо визначення умов ліцензування для кожного з видів господарської діяльно-
сті, зокрема:

1) Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС України) ліцензує виробництво, 
ремонт і торгівлю вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до неї; надан-
ня послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, охорони громадян; відкриття і 
функціонування стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів; 
виробництво, торгівлю піротехнічними засобами тощо;
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2) Міністерство фінансів України – виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, виго-
товлення й торгівлю виробами з них, збирання, первинне опрацювання відходів і брухту з них; 
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності; страхову діяльність; випуск 
та проведення лотерей; розроблення, виробництво, упровадження, сертифікаційні випробуван-
ня, увезення, вивезення голографічних захисних елементів; організацію діяльності з проведення 
азартних ігор;

3) Державна служба України з питань праці – посередництво у працевлаштуванні за кор-
доном; організацію професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг;

4) Державна митна служба України – посередницьку діяльність митного брокера та мит-
ного перевізника;

5) Державний департамент ветеринарної медицини – виробництво оптову, та роздрібну 
торгівлю ветеринарними медикаментами і препаратами; проведення дезінфекційних, дезінсек-
ційних, дератизаційних робіт (на об’єктах ветеринарного контролю); ветеринарну практику;

6) Міністерство охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) – медичну практику; про-
ведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об’єктах ветери-
нарного контролю); переробку донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів 
тощо.

До цього переліку можна також віднести Національний банк України та Державну комі-
сію з цінних паперів і фондового ринку, що ліцензує певні види діяльності на ринку цінних папе-
рів (тобто підприємницьку діяльність з перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних 
паперів та організаційного, інформаційного, технічного, комунального й іншого обслуговування) 
у разі, якщо це основний вид діяльності.

Слід згадати і про діяльність держави із захисту економічної конкуренції. Сьогодні у сфері 
захисту економічної конкуренції діє більше сотні нормативно-правових актів різної юридичної 
сили. Однак основні положення щодо захисту економічної конкуренції закріплені у ГК України 
(глава 3 «Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобро-
совісної конкуренції»). 

Держава підтримує конкуренцію як змагання між суб’єктами господарювання, що забез-
печує завдяки їх власним досягненням здобуття ними певних економічних переваг, внаслідок 
чого споживачі та суб’єкти господарювання отримують можливість вибору необхідного товару 
і при цьому окремі суб’єкти господарювання не визначають умов реалізації товару на ринку. 
Органам державної влади і органам місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфе-
рі господарювання, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейова-
не становище суб’єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне 
становище окремі категорії суб’єктів господарювання чи іншим способом порушують правила 
конкуренції. У разі порушення цієї вимоги органи державної влади, до повноважень яких нале-
жить контроль та нагляд за додержанням антимонопольно-конкурентного законодавства, а також 
суб’єкти господарювання можуть оспорювати такі акти в установленому законом порядку [1].

Принципові зміни характеру економічних відносин, формування нових ринкових механіз-
мів, що потребували правової охорони, визначили потребу врегулювання господарсько-правово-
го інституту фінансової неспроможності (банкрутства). Незважаючи на значну кількість випад-
ків визнання підприємств банкрутами, з огляду на практику господарських судів, є очевидними 
вкрай низькі результати виявлення правоохоронними органами численних спроб зловмисників 
використати цей інститут для списання податкових зобов’язань і приховування кримінальних 
правопорушень у сфері господарської діяльності. 

Базовим нормативно-правовим актом, що регулює відносини фінансової неспроможності 
в нашій країні, є Кодекс України з процедур банкрутства [3]. Відповідно до цього Кодексу щодо 
боржника – юридичної особи застосовуються такі судові процедури: а) розпорядження майном 
боржника; б) санація боржника; в) ліквідація банкрута; щодо боржника – фізичної особи за-
стосовуються такі судові процедури: а) реструктуризація боргів боржника; б) погашення боргів 
боржника.

Процедура погашення боргів боржника вводиться у справі про неплатоспроможність ра-
зом з визнанням боржника банкрутом, а процедури санації боржника або ліквідації банкрута 
здійснюються з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Поряд 
із цим, відповідно до ст. 219 КК України доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих 
мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - 
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засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської діяльності дій, що при-
звели до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності, якщо це завдало 
великої матеріальної шкоди державі чи кредитору передбачає кримінальну відповідальність [5]. 

Нині, це єдина кримінально-правова норма, що покликана охороняти суспільні відносини 
у цій сфері, оскільки, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської 
діяльності» [6] кримінальні правопорушення, передбачені ст. 218 («Фіктивне банкрутство»), 
220 («Приховування стійкої фінансової неспроможності») та 221 («Незаконні дії в разі банкрут-
ства») було декриміналізовано.

На нашу думку, у процесі розробки ефективних методик розслідування кримінальних 
правопорушень необхідно замислитись щодо запровадження кримінальної відповідальності для 
юридичних осіб й відповідно визнання останніх суб’єктами кримінальних правопорушень, зо-
крема, у сфері господарської діяльності.

Під час дослідження правових засад господарської діяльності в Україні було встановле-
но, що концепція кримінальної відповідальності організацій (юридичних осіб) має як активних 
прихильників, так і супротивників. Перші пояснюють свою позицію, ґрунтуючись на кількох 
важливих обставинах: по-перше, законним правам й інтересам значної кількості людей юридичні 
особи заподіюють величезну шкоду, що значно перевищує збитки, яких може завдати окремий 
громадянин, навіть з використанням свого службового становища в організації; по-друге, вина 
за заподіяння шкоди тією чи іншою мірою може стосуватися всіх або більшості учасників юри-
дичної особи, причому всіх їх неможливо притягнути до кримінальної відповідальності через 
складнощі процесу доказування; по-третє, прихильники концепції відзначають зв’язок, що іс-
торично склався, між кримінальним, адміністративним і фінансовим правом (в яких норми про 
відповідальність юридичних осіб мають давню історію).

При цьому, варто додати, що інститут кримінальної відповідальності корпорацій (юридич-
них осіб) є однією з характерних особливостей кримінального права багатьох держав з розвину-
тою ринковою економікою. Спочатку цей інститут був характерний для країн з англосаксонською 
системою права, але згодом його сприйняли і багато країн континентальної Європи (Нідерланди, 
Фінляндія, Португалія, Франція, Данія, Люксембург) та Азії (Ліван, Сирія, Китай, Індія, Японія). 

Наприклад, за американським законодавством, корпорації (організації), несуть відпові-
дальність за різні правопорушення з широким діапазоном. Корпораціям можна висувати кримі-
нальні звинувачення за шахрайства, обман споживачів, фіксування цін, недобросовісну рекламу, 
інституційну корупцію тощо. 

Що стосується європейської правової доктрини, то на початку 1929 р. Міжнародний кон-
грес з кримінального права, що відбувся в Бухаресті, висловився за запровадження кримінальної 
відповідальності для юридичних осіб. Пізніше, Комітет міністрів-членів Ради Європи прийняв 
Рекомендації № 88 (18) щодо відповідальності підприємств – юридичних осіб за правопорушення, 
учинені під час ведення господарської діяльності. Додаток до Рекомендацій вказує на те, що на під-
приємства – юридичні особи повинна накладатися відповідальність за правопорушення, вчинені 
ними під час ведення своєї діяльності, навіть якщо правопорушення не було пов’язано з викону-
ваними підприємством завданнями. Підприємство повинне нести відповідальність незалежно від 
того, чи було встановлено конкретну фізичну особу, в діях якої були ознаки складу кримінального 
правопорушення. Якщо ж таку особу встановлено, то залучення до відповідальності підприємства 
не повинне звільняти від відповідальності фізичну особу, винну в правопорушенні, і, відповідно, 
навпаки. Зокрема, особи, які виконують управлінські функції на підприємстві, мають відпові-
дати за порушення своїх обов’язків, якщо це призвело до вчинення правопорушення [9, с. 363].

Сьогодні більшість країн, що входять до Європейської співдружності, містять відповідні 
положення у своєму законодавстві. В Україні проблема запровадження інституту кримінальної 
відповідальності організацій перебуває на стадії вирішення. Це зумовлено не лише інтеграцій-
ними процесами. Існують і внутрішньодержавні чинники: використання організаційно-правової 
форми юридичних осіб сьогодні стало складовою більшості кваліфікованих кримінальних пра-
вопорушень у сфері господарської діяльності, що потребує вжиття адекватних заходів кримі-
нально-правового характеру. 

Висновки. Правовими засадами господарської діяльності в Україні є: 1) Конституція 
України – визначає основу функціонування господарської діяльності: основні права, свободи й 
обов’язки суб’єкта господарювання, сферу компетенції органів державної влади тощо; 2) міжна-
родні договори України – визначають міжнародно-правові орієнтири у господарській діяльності, 
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здійснення суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності, а також спільні заходи у боротьбі та за-
побіганні кримінальним правопорушенням у зазначеній сфері; 3) законодавчі нормативно-право-
ві акти – регламентують питання правового забезпечення господарської діяльності: окреслюють 
ключові сфери суспільних відносин; встановлюють організаційні засади; визначають систему 
суб’єктів господарської діяльності, вид та міру покарання за вчинення кримінально-протиправ-
них діянь, порядок відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням тощо; 4) під-
законні нормативно-правові акти – надають юридичної сили документам з організації господар-
ської діяльності на державному та місцевому рівнях відповідно; 5) відомче (локальне) правове 
регулювання – полягає у деталізації (конкретизації) положень нормативно-правових актів вищо-
го рівня правового регулювання, а саме тих, що стосуються окремих елементів системи/механіз-
му господарської діяльності. 

У законодавстві низки країн континентальної Європи намітилася тенденція до запрова-
дження інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб, або до його розширення, з ме-
тою отримання найбільш потужного важеля дії на тих юридичних осіб, у яких службовці під час 
виконання своїх професійних обов’язків учиняють кримінальні правопорушення з метою отри-
мання вигоди для організацій. Негайне розроблення спеціальних приписів щодо кримінальної від-
повідальності юридичних осіб та доповнення кримінального законодавства правовими нормами 
з цього приводу в Україні є наразі актуальним питання яке потребує законодавчої імплементації.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЯК СУБ’ЄКТІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

THE CONCEPT AND GENERAL CHARACTERISTICS OF THE LEGAL BASIS  
OF THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE AS A SUBJECT  

OF THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR

Метою статті є визначення сутності, значення та критерії поділу правових засад 
діяльності органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони; здійснення 
характеристики основних з них. Акцентовано увагу на важливості виокремлення 
та здійснення характеристики правових засад діяльності органів прокуратури. На-
голошено, що від того, наскільки повно й якісно визначено правові засади функці-
онування сектору безпеки і оборони, а також його окремих суб’єктів, зокрема про-
куратури України, напряму залежить ефективність здійснення як у цілому захисту 
національних інтересів від потенціальних і реальних загроз, так і реалізації окре-
мих напрямів їх діяльності. З’ясовано, що аналіз правових засад діяльності про-
куратури як суб’єкта сектору безпеки і оборони має одне з вирішальних значень 
у контексті дослідження системи таких суб’єктів у цілому та визначення місця 
даного органу в ній. Встановлено, що правові засади діяльності органів прокура-
тури як суб’єктів сектору безпеки і оборони представлені сукупністю норматив-
но-правових актів, положення яких регламентують діяльність органів прокуратури 
як суб’єктів сектору безпеки і оборони. Обрано критерій поділу правових засад 
діяльності органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони, з ураху-
ванням якого слід розглядати увесь масив вказаних нормативно-правових актів, 
що регламентують діяльність органів прокуратури. Здійснено аналіз норматив-
но-правових акти, які визначають правові засади діяльності органів прокуратури 
як суб’єктів сектору безпеки і оборони, від акта, що має найбільшу юридичну силу, 
до актів, наділених найменшою. Особливе місце в системі нормативно-правового 
регулювання посідають підзаконні нормативно-правові акти, що визначають пра-
вові засади діяльності органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони. 
Виокремлено й охарактеризовано наступні групи нормативно-правових актів, що 
всукупності становлять правові засади діяльності органів прокуратури як суб’єктів 
сектору безпеки і оборони: Конституція України, міжнародні договори України, 
закони України, в тому числі кодифіковане законодавство, підзаконні нормативно- 
правові акти. 

Ключові слова: органи прокуратури, сектор безпеки і оборони, правові засади, 
нормативно-правові акти, Конституція України, міжнародні договори України, 
законодавчі нормативно-правові акти, підзаконні нормативно-правові акти. 

The purpose of the article is to determine the essence, meaning and criteria for 
dividing the legal basis of the activities of the prosecutor's office as subjects of the 
security and defense sector; carrying out the characteristics of the main ones. Attention 
has been focused on the importance of distinguishing and characterizing the legal basis 
of the activities of the prosecutor’s office. It has been emphasized that the effectiveness 
of the overall protection of national interests from potential and real threats, as well 
as the implementation of individual areas of their activity. It has been found that the 
analysis of the legal basis of the activity of the prosecutor’s office as a subject of the 
security and defense sector has one of the decisive values in the context of the study of 
the system of such subjects as a whole and the determination of the place of this body 
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in it. It has been established that the legal basis of the activity of the prosecutor’s office 
as subjects of the security and defense sector is represented by a set of normative legal 
acts, the provisions of which regulate the activity of the prosecutor’s office as subjects of 
the security and defense sector. The criterion for dividing the legal bases of the activity 
of the prosecutor’s office as subjects of the security and defense sector has been chosen, 
taking into account the entire array of the specified legal acts regulating the activity of 
the prosecutor’s office. An analysis of normative legal acts has been carried out, which 
determine the legal basis of the activities of the prosecutor’s office as subjects of the 
security and defense sector, from the act with the greatest legal force to the acts endowed 
with the least. A special place in the system of normative and legal regulation is occupied 
by sub-legal normative and legal acts that determine the legal basis of the activities of the 
prosecutor's office as subjects of the security and defense sector. The following groups of 
normative legal acts, which collectively constitute the legal basis for the activities of the 
prosecutor's office as subjects of the security and defense sector, have been singled out 
and characterized: the Constitution of Ukraine, international treaties of Ukraine, laws of 
Ukraine, including codified legislation, subordinate normative legal acts.

Key words: prosecutor’s office, security and defense sector, legal principles, 
normative legal acts, Constitution of Ukraine, international treaties of Ukraine, 
legislative normative legal acts, subordinate normative legal acts.

Постановка проблеми. Будь-які суспільні відносини підпадають під регламентацію знач-
ної кількості нормативно-правових актів, що в сукупності визначають правові засади їх функціо-
нування. І якщо діяльність пересічних громадян, недержавних підприємств, установ, організацій 
підпадає під загальнодозвільний тип правового регулювання, який передбачає правило: «дозво-
лено все, окрім того, що прямо заборонено законом», то здійснення державної влади відбувається 
в межах спеціально-дозвільного режиму: «дозволено тільки те, що прямо передбачено законом» 
[1, с. 190]. А тому від того, наскільки повно й якісно визначено правові засади функціонування 
сектору безпеки і оборони, а також його окремих суб’єктів, зокрема прокуратури України, напря-
му залежить ефективність здійснення як у цілому захисту національних інтересів від потенці-
альних і реальних загроз, так і реалізації окремих напрямів їх діяльності. Аналіз правових засад 
діяльності прокуратури як суб’єкта сектору безпеки і оборони має одне з вирішальних значень 
у контексті дослідження системи таких суб’єктів у цілому та визначення місця даного органу в ній. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми. Сутність 
сектору безпеки і оборони, система його суб’єктів, їх правовий статус і і механізм реалізації 
ними своїх повноважень неодноразово висвітлювали в наукових напрацюваннях такі вчені, як 
О.М. Бандурка, К.В. Бондаренко, В.К. Городенко, О.В. Джафарова, О.Ю. Дрозд,  О.М. Кальчук, 
О.М. Кобилянський, Т.Є. Колєснік, А.Г. Мосейко, С.П. Пономарьов, В.Б. Пчелін, В.Л. Синчук, 
Г.П. Ситник, Н.А. Сімонян, В.В. Сокуренко, М.М. Стефанчук, В.П. Тютюнник, В.В. Циганов, 
С.О. Шатрава, О.М. Шевчук й інші. Проте, незважаючи на неоспорювану теоретичну та прак-
сеологічну цінність названих здобутків, чимало питань залишилось малодослідженими чи не-
дослідженими взагалі. Зокрема, залишилося поза увагою питання про характеристику органів 
прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони, в тому числі правових засад їх діяльності 
в цій сфері суспільного життя. 

Метою статті є визначення сутності, значення та критерії поділу правових засад діяль-
ності органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони; здійснення характеристики 
основних з них. 

Виклад основного матеріалу. По-перше, аналіз правових засад діяльності органів про-
куратури дозволить комплексно дослідити систему нормативно-правового регулювання суспіль-
них відносин, що виникають і знаходять свій розвиток у сфері функціонування сектору безпеки і 
оборони. Це наддасть змогу встановити найважливіші нормативно-правові акти, які визначають 
правові засади діяльності прокуратури як суб’єкта сектору безпеки і оборони. Унаслідок чого, 
по-друге, стане можливим визначити прогалини нормативно-правової регламентації функціону-
вання даної сфери суспільних відносин, недоліки законодавчого закріплення діяльності прокура-
тури як суб’єкта сектору безпеки і оборони. При цьому слід зазначити, що вчені-правознавці, 
використовуючи категорію «правові засади» у відповідних дослідженнях, можуть позначати нею 
різні за своєю суттю явища. Зокрема, з позиції В.Б. Пчеліна, існує як мінімум два підходи до 
розуміння сутності категорії «правові засади». Відповідно до більш широкого підходу до її розу-
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міння, до її змісту включається як основи нормативно-правового регулювання відповідної сфери 
суспільних відносин, так й інші їх структурні елементи – систему суб’єктів, основи їх правового 
статусу, тощо. У другому випадку, наголошує вчений, йдеться про вузьке розуміння правових 
засад як виключно нормативних основ функціонування певної сфери суспільних відносин. При 
цьому останній з названих вище підходів до розуміння сутності категорії «правові засади» є най-
більш поширеним у правовій науці [2, с. 108]. Такий підхід використовується й у представленому 
науковому дослідженні. Тобто мова йде про сукупність нормативно-правових актів, положення 
яких регламентують діяльність органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони. 

Досліджуючи правові засади діяльності органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки 
і оборони, слід відмітити той факт, що на сьогодні існує доволі значна кількість нормативно-пра-
вових актів, у приписах яких такі засади знайшли свою об’єктивізацію. При цьому деякі з таких 
нормативно-правових актів будуть визначити загальні засади функціонування органів прокура-
тури, а решта здійснювати регламентацію лише окремих напрямів їх діяльності як суб’єктів сек-
тору безпеки і оборони. Саме тому необхідним є обрання певного критерію, з урахуванням якого 
слід розглядати увесь масив вказаних нормативно-правових актів. У такому разі справедливою 
виглядає позиція відносно того, що, враховуючи дію принципу законності, який знаходить свій 
прояв у межах будь-яких легітимних суспільних відносин, нормативно-правові акти, що визнача-
ють правові засади їх функціонування необхідно розглядати з урахуванням юридичної сили окре-
мого з них [3, с. 54]. Ось чому нормативно-правові акти, які визначають правові засади діяльності 
органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони, будуть проаналізовані нами від акта, 
що має найбільшу юридичну силу, до актів, наділених найменшою.

Найвищу юридичну силу має Конституція України від 28 червня 1996 року, про що власне 
й вказано в ч. 1 ст. 8 Основного Закону України [4]. І хоча Основний Закон України не містить 
безпосередніх згадок про правовий статус органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і 
оборони, його положення закріплюють найважливіші правові засади їх. Зокрема, мова може йти 
про закріплення на рівні даного нормативно-правового акта завдань органів прокуратури, що вже 
є свідченням їх особливого місця в системі інших правоохоронних органів нашої держави. Також 
мова може йти й про об’єктивізацію в положеннях Конституції України загальноправових прин-
ципів, на основі яких побудовано діяльність будь-якого державного органу. Такі принципи будуть 
проаналізовані нами нижче. Не можна не відмітити й той факт, що Конституція України, як акт 
найвищої юридичної сили, є основою для прийняття всіх інших нормативно-правових актів, що 
визначають правові засади діяльності органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони.

Дещо схоже за Основний Закон України значення, в контексті досліджуваного питання, буде 
набувати наступна група нормативно правових актів, на рівні яких закріплено правові засади ді-
яльності органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони. У даному випадку мова йде 
про міжнародні договори України, під якими відповідно до ст. 2 Закону України «Про міжнародні 
договори України» від 29 червня 2004 року слід розуміти укладені в письмовій формі з іноземною 
державою або іншим суб’єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, не-
залежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і не-
залежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо) [5].

Зокрема, мова може йти про нормативне закріплення життєво важливих інтересів люди-
ни, суспільства та держави в цілому, що знайшло свою об’єктивізацію в наступних міжнародних 
договорах України: Загальна декларацію з прав людини від 10 грудня 1984 року; Конвенція про 
захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року; Міжнародний пакт 
про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року; Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року; тощо. При цьому слід відмітити й низку між-
народних договорів України, які регламентують діяльність будь-якого суб’єкта сектору безпеки 
і оборони, в тому числі прокуратури, наприклад: Європейську конвенцію про боротьбу з теро-
ризмом від 27 січня 2002 року; Конвенцію Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та кон-
фіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16 травня 
2005 року; Європейську конвенцію про незастосування строків давності до злочинів проти людя-
ності та воєнних злочинів від 25 січня 1974 року; Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 
1984 року; Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням 
і навчанням найманців від 4 грудня 1989 року; Міжнародну конвенцію про боротьбу з бомбовим 
тероризмом від 15 грудня 1997 року; Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням теро-
ризму від 9 грудня 1999 року; Конвенцію Ради Європи про запобігання тероризму від 16 травня 



206

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 2, 2021

2006 року; Міжнародну конвенцію про боротьбу з актами ядерного тероризму від 14 вересня 
2005 року; тощо. 

Наступну групу нормативно-правових актів, які визначають правові засади діяльності ор-
ганів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони, становлять закони України. Як цілком 
слушно наголошують окремі з науковців, у правовому регулюванні значна роль належить зако-
нам – прийнятим в особливому порядку нормативно-правовим актам з основних питань життя 
держави, що безпосередньо відображають загальнодержавну волю й мають вищу (після Кон-
ституції України) юридичну силу. При цьому відмічається той факт, що значення законів у ході 
становлення правової держави постійно зростає, оскільки верховенство закону є невід’ємною 
ознакою демократичної правової держави [6, c. 104; 7, с. 232]. 

Так, говорячи про правові засади діяльності прокуратури як суб’єкта сектору безпеки і 
оборони, що визначені в положеннях відповідних законів, у першу чергу, мову слід вести про 
Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року, положення якого 
визначають та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки 
і оборони, створюють основу для інтеграції політики та процедур органів державної влади, ін-
ших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і 
сил оборони, визначають систему командування, контролю та координації операцій сил безпеки 
і сил оборони, запроваджують всеосяжний підхід до планування в сферах національної безпеки 
і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та 
формуваннями сектору безпеки і оборони [8]. Окрім цього, слід вказати на Закон України «Про 
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, який визначає правові засади організації та діяльності 
прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, 
а також систему прокуратури України [9]. Разом із тим слід відмітити, що обидва з названих 
вище ключових нормативно-правових актів не вказують на органи прокуратури як на одного 
з суб’єктів сектору безпеки і оборони, що, як ми наголошували раніше, потребує відповідних 
законодавчих редагувань. При цьому як свідчить порівняльний аналіз положень вказаних нор-
мативно-правових актів із положеннями актів, які будуть розглянуті нижче, прокуратура виконує 
значну кількість завдань і функцій, спрямованих на охорону й захист національних інтересів 
України від потенційних та реальних загроз. 

Так, цілою низкою законів України визначено правові засади діяльності прокуратури як 
суб’єкта сектору безпеки і оборони за найрізноманітнішими напрямами. В якості прикладу таких 
законів слід назвати наступні: Закон України «Про запобігання загрозам національній безпеці, 
пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспіль-
ному житті (олігархів)» від 23 вересня 2021 року; Закон України «Про запобігання та протидію ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року; Закон України «Про 
гарантії держави щодо виконання судових рішень» від 5 червня 2012 року; Закон України «Про 
протидію торгівлі людьми» від 20 вересня 2011 року; Закон України «Про запобігання корупції» 
від 14 жовтня 2014 року; Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року; 
Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19 червня 
2003 року; Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року тощо.

Розглядаючи дану групу нормативно-правових актів, положення яких визначають правові 
засади діяльності органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони, не можна оминути 
увагою кодифіковане законодавство. Як цілком слушно зауважують із цього приводу, значення 
кодифікації у впорядкуванні законодавства важко недооцінити. При цьому окремі з дослідників 
небезпідставно вважають, що кодифікація є найбільш удосконаленою формою систематизації 
законодавства. Правовою метою кодифікації є впорядкування нормативної основи права, забез-
печення найбільш доцільного процесу реалізації права [10, с. 63]. Так, відповідно до ст. 7 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року прокурор здійснює нагляд 
за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення 
шляхом реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [11]. Згідно з при-
писами ст. 96-1 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року клопотання прокурора, 
якщо кримінальне провадження закривається ним, є однією з підстав застосування спеціальної 
конфіскації [12]. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року перед-
бачає повноваження прокурора як процесуального керівника досудовим розслідуванням [13].  
У ст. 22 Кримінально-виконавчого кодексу України від 11 липня 2003 року зазначено, що про-
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курор здійснює нагляд за додержанням законів в органах і установах виконання покарань при 
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів при-
мусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [14]. 

Особливе місце в системі нормативно-правового регулювання посідають підзаконні нор-
мативно-правові акти, що визначають правові засади діяльності органів прокуратури як суб’єктів 
сектору безпеки і оборони. Проте їх детальна характеристика буде висвітлена нами в окремому 
науковому дослідженні.

Висновки. Отже, правові засади діяльності органів прокуратури представлені сукупністю 
нормативно-правових актів, положення яких регламентують діяльність органів прокуратури як 
суб’єктів сектору безпеки і оборони. Як свідчить проведений вище аналіз, у приписах Конститу-
ції України та міжнародних договорів України закріплено основоположні правові засади діяль-
ності органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони, зокрема: визначено основи 
правового статусу даного правоохоронного органу; регламентовано основні завдання; визначено 
основні напрями її діяльності. Більш детально вказані аспекти нормативно-правової регламента-
ції діяльності органів прокуратури як суб’єктів сектору безпеки і оборони наведено в приписах 
відповідних законів України, в тому числі актах кодифікованого законодавства. Порівняльний 
аналіз наведених вище нормативно-правових актів свідчить про те, що в положеннях тих актів, 
які визначають основи правового статусу прокуратури (Конституція України, Закону України 
«Про прокуратуру»), а також визначають правові засади функціонування сектору безпеки і обо-
рони (Закону України «Про національну безпеку України»), на органи прокуратури як суб’єктів 
сектору безпеки і оборони не вказується. Проте у приписах спеціальних законах України, які 
визначають правові засади реалізації окремих напрямів діяльності суб’єктів сектору безпеки і 
оборони, в тому числі органів прокуратури, наявні приписи щодо їх функціонального призначен-
ня в якості таких суб’єктів. Таке положення справ потребує свого негайного виправлення шляхом 
внесення законодавчих змін, в першу чергу, до Закону України «Про національну безпеку» та 
Закону України «Про прокуратуру». На підзаконному нормативно-правовому рівні в оператив-
ний спосіб визначаються повноваження відповідних структурних підрозділів прокуратури, коре-
гуються їх завдання та функції, деталізуються певні напрями діяльності органів прокуратури як 
суб’єктів сектору безпеки і оборони.

Список використаних джерел:
1. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. 2-гевидання. Київ : Алерта; КНТ;  

ЦУП, 2010. 520 с.
2. Пчелін В.Б. Сутність нормативно-правового регулювання організації адміністративно-

го судочинства України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 6. Т. 2.  
С. 106–109.

3. Пчелін В.Б. Організація адміністративного судочинства України: правові засади :  
дис. … доктора юрид. наук: спец. 12.00.07. Харків, 2017. 485 с.

4. Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96 ВР. Відомості Верховної 
Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

5. Про міжнародні договори України: закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. Відомості 
Верховної Ради України. 2004. № 50. Ст. 540.

6. Панова І.В. Контрольна діяльність обласних державних адміністрацій у сфері фінансів 
та бюджету: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Харків, 2004. 190 с.

7. Кікінчук В.Ю. Рівні правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх 
справ. Вісник ХНУВС. 2012. № 4 (59). Ч.2. С. 228–234.

8. Про національну безпеку України: закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII.  
Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.

9. Про прокуратуру: закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. Відомості Верховної Ради 
України. 2015. № 2-3. Ст. 12.

10. Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України: дис. … кандидата 
юрид. наук: спец. 12.00.01. Ужгород, 2003. 209 с.

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення: закон України від 07.12.1984  
№ 8073-Х. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. Ст. 1122.

12. Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. Відомості 
Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

13. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012  
№ 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.

14. Кримінально-виконавчий кодекс України: закон України від 11.07.2003 № 1129-IV.  
Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3-4. Ст. 21.



208

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 6, том 2, 2021

© АТАМАНЧУК В.М. – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри криміналістичного 
забезпечення та судових експертиз (Навчально-науковий інститут № 2 Національної академії 
внутрішніх справ). ORCID ID: 0000-0002-1464-7871. 

УДК 343.9
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2021.6.2.13

АТАМАНЧУК В.М. 
 

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ  
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН 
(КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ  

І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

MODERN POSSIBILITIES OF CONDUCTING FOR ENSIC EXAMINATIONS  
DURING THE INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES IN THE FIELD  
OF THE USE OF ELECTRONIC COMPUTING MACHINES (COMPUTERS), 

SYSTEMS AND COMPUTER NETWORKS AND ELECTRONIC  
COMMUNICATION NETWORKS

У статті автор досліджує питання щодо видів та можливостей судових експер-
тиз під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у сфері ви-
користання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ю-
терних мереж і мереж електрозв’язку. На думку автора проблема інформаційної 
безпеки посилилась процесами проникнення практично у всі сфери життєдіяль-
ності суспільства технічних засобів обробки та передачі інформації. Тому, об’єкт та 
предмет (експертне завдання) судових експертиз під час розкриття та розслідуван-
ня кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислюваль-
них машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку 
залежить в першу чергу від способу та механізму скоєння та приховування злочи-
ну. Принципово важливе значення для розкриття та розслідування кримінальних 
правопорушень у сфері використання комп’ютерних технологій, систем та мереж 
електрозв’язку займають спеціалізовані експертні дослідження. До яких зако-
ном було віднесено експертизу комп’ютерної техніки і програмних продуктів та 
експертизу телекомунікаційних систем та засобів. Незважаючи на це на сьогодні 
продовжуються науково-практичні дискусії щодо визначення видів судових екс-
пертиз під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання 
комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, їх основних 
завдань дослідження, об’єктів, ідентифікаційного поля, ідентифікаційних завдань 
та переліку орієнтовних питань, які доцільно ставити перед експертом. Саме на цих 
питаннях автор зосередився у даній статті. З’ясовано, що комп’ютери, по їхньому 
специфічному призначенню, можуть бути віднесені до знарядь здійснення злочи-
нів, як група приладів (інструментів), використовуваних для виконання деяких ро-
біт. Наприклад: для виготовлення різного роду текстових і графічних документів; 
розробки і виготовлення програмних продуктів, що забезпечують досягнення зло-
чинного результату; використання комп’ютера, як засобу зв’язку для прийому і пе-
редачі різного роду інформації; для несанкціонованого доступу до бази даних, для 
одержання інформації, яку можливо використовувати надалі в злочинних цілях.

Ключові слова: електронно-обчислювальні машини, судова експертиза, кри-
мінальні правопорушення, комп’ютерна злочинність, інформаційна безпека, екс-
пертне дослідження.

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;  
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
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Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

In the article, the author examines issues related to the types and possibilities of forensic 
examinations during the disclosure and investigation of criminal offenses in the field of 
the use of electronic computing machines (computers), systems and computer networks 
and telecommunication networks. In the author’s opinion, the problem of information 
security has been exacerbated by the penetration of technical means of information 
processing and transmission into almost all spheres of society’s life. Therefore, the object 
and subject (expert task) of forensic examinations during the disclosure and investigation 
of criminal offenses in the field of use of electronic computing machines (computers), 
systems and computer networks and telecommunication networks depends primarily on 
the method and the mechanism of committing and concealing the crime. Specialized expert 
studies are of fundamental importance for the disclosure and investigation of criminal 
offenses in the field of the use of computer technologies, systems and telecommunication 
networks. To which the law included examination of computer equipment and software 
products and examination of telecommunication systems and means. Despite this, 
scientific and practical discussions continue today regarding the definition of types of 
forensic examinations during the investigation of criminal offenses in the field of the use 
of computers, systems and computer networks and telecommunications networks, their 
main research tasks, objects, identification field, identification tasks and a list of indicative 
questions that should be asked to the expert. The author focused on these questions in this 
article. It was found that computers, according to their specific purpose, can be classified 
as tools for committing crimes, as a group of devices (tools) used to perform some work. 
For example: for the production of various text and graphic documents; development and 
production of software products that ensure the achievement of a criminal result; using a 
computer as a means of communication for receiving and transmitting various types of 
information; for unauthorized access to the database, for obtaining information that can 
be used in the future for criminal purposes.

Key words: electronic computing machines, forensic examination, criminal offenses, 
computer crime, informational security, expert research.

Узагальнення світової практики щодо розкриття та розслідування кримінальних пра-
вопорушень у сфері використання електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку свідчить про те, що перелік експертних досліджень, 
які можуть проводитися у провадженнях в межах кримінальних правопорушень цієї категорії є 
досить широким. До них можливо віднести традиційні експертизи (трасологічну, дактилоско-
пічну, техніко-криміналістичну експертизу документів тощо), судово-економічні (бухгалтерську, 
фінансово-економічну, аудиторську тощо), а також інші види судових експертиз, що відносяться 
до різних класів.

Така обставина в першу чергу свідчить про те, що розвиток мобільно-комп’ютерних 
технологій дав широкий спектр цифрових і повністю портативних пристроїв, які отримали наз-
ву – гаджет (мобільні телефони, смартфони, комунікатори, кишенькові комп’ютери, ноутбуки, 
планшетні комп’ютери), їх мобільних додатків (програм для мобільних пристроїв), сервісів 
(отримання, зберігання, обробка, пошук, передача інформації та ін. за допомогою мобільного 
пристрою) та засобів мобільного зв’язку (GSM, WAP, GPRS, Bluetooth, Wi.Fi, i.Max), що дозво-
лило здійснювати операції з отримання, обробки та передачі інформації практично у всіх сферах 
життєдіяльності людини. Таким чином проблема інформаційної безпеки посилилась процеса-
ми проникнення практично у всі сфери життєдіяльності суспільства технічних засобів обробки 
та передачі інформації. Тому, об’єкт та предмет (експертне завдання) судових експертиз під час 
розкриття та розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку залежить від способу та 
механізму скоєння та приховування кримінального правопорушення.

Принципово важливе значення для розкриття та розслідування кримінальних правопору-
шень у сфері використання комп’ютерних технологій, систем та мереж електрозв’язку займають 
спеціалізовані експертні дослідження. До яких Науково-методичними рекомендаціями з питань 
підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом 
Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 було віднесено 1) експертизу комп’ютерної 
техніки і програмних продуктів та 2) експертизу телекомунікаційних систем та засобів [1], вклю-
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чивши їх до класу інженерно-технічних експертиз, що свідчить про те, що за своїм походженням 
електронно-обчислювальна техніка відноситься до інженерно-технічних розробок.

Незважаючи на це, починаючи з середини 90-х років минулого століття і до сьогодні у нау-
ково-криміналістичній спільності серед вчених та практиків продовжуються відбуватись дискусії 
щодо визначення видів судових експертиз під час розслідування злочинів у сфері використання 
комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, їх основних завдань до-
слідження, об’єктів, ідентифікаційного поля, ідентифікаційних завдань та переліку орієнтовних 
питань, які доцільно ставити перед експертом.

Так, наприклад на сьогодні в спеціальній літературі назви експертизи комп’ютерної тех-
ніки і програмних продуктів так само як і експертизи телекомунікаційних систем та засобів тер-
мінологічно є нестійкими. Автори а також слідчі вживають різні найменування експертиз такі 
як: «комп’ютерна», «програмно-технічна», «комп’ютерно-технічна», «IT-експертиза» тощо. 
На нашу думку, це суттєво ускладнює підбір слідчим необхідного виду експертного дослідження, 
адже вищезазначені терміни не охоплюють всіх об’єктів дослідження, що також створює трудно-
щі при постановці питань, які виносяться на вирішення експертові.

Досліджуючи це питання В.О. Мещеряков вважає доцільним поділ експертизи комп’ю-
терної техніки і програмних продуктів на комп’ютерну експрес-експертизу, комп’ютерну стан-
дартну експертизу та комп’ютерну детальну експертизу [2, с. 331]. Справедливо критикуючи цю 
дефініцію Д.В. Пашнєв поділяє зазначену експертизу на:

– експертизу технічних комп’ютерних засобів, об’єктами якої є персональні комп’юте-
ри (стаціонарні, портативні), інтегровані системи (органайзери), вбудовані системи на основі 
мікропроцесорних контролерів (імобілайзери, транспондери, круіз-контролери та ін.), будь-які 
комплектуючі всіх вказаних компонентів (апаратні блоки, плати розширення, мікросхеми та ін.).

– експертизу програмного забезпечення, метою якої є дослідження яка досліджує модулів, 
пакетів, алгоритмів, вихідних текстів операційних та прикладних програм.

– експертизу даних, яка досліджує всі файли комп’ютерної системи, які не являються про-
грамними модулями і такі, що підготовлені користувачем або самою системою [3, с. 147-149].

Заслуговує окремої уваги й думка М.Г. Щербаковського, який виділяє: експертизу апарат-
них комп’ютерних засобів та експертиза даних і програмного забезпечення [4, c. 355]. Схожих 
поглядів притримуються й О.Р. Росинська та В.О. Усов, які зазначають, що у рамках проведення 
експертизи комп’ютерної техніки і програмних продуктів її можливо поділити на два види:

– технічну експертизу комп’ютерів та його комплектуючих. Проведення якої направлено 
для вивчення конструктивних особливостей і стану комп’ютера, його периферійних пристроїв, 
магнітних носіїв, комп’ютерних мереж, а також причин виникнення збоїв у роботі вищезазначе-
ного обладнання;

– експертизи даних та програмного забезпечення, що здійснюється з метою дослідження 
інформації, яка зберігалася в комп’ютері та його магнітних носіях [5, с. 173].

Разом з тим, на думку О.І. Мотляха викладена вище точка зору хоча й заслуговує на увагу, 
однак потребує певного уточнення, оскільки після відокремлення їх у окремий вид експертиз, 
можуть виникнути певні труднощі у роботі слідчих під час вибору тієї чи іншої експертизи і 
визначенні категорії запитань, адже межа між ними має умовний характер. Тому, вчений підтри-
муючи позицію І.В. Гори,  В.А. Колесника, А.В. Іщенка поділяє експертизу комп’ютерної техніки 
і програмних продуктів на:

– судову апаратно-комп’ютерну експертизу, завданнями якої є визначення видів, власти-
востей апаратного засобу, умов застосування, наявності фізичних дефектів, встановлює причин-
ний зв’язок між можливостями апаратних засобів та результатами їх використання;

– судову програмно-комп’ютерну експертизу, яка визначає загальні характеристики опе-
раційної системи, її функціональні властивості, визначає фактичний стан програмного об’єкта, 
склад відповідних файлів, їх параметри тощо

– судову інформаційно-комп’ютерну експертизу, що встановлює властивості вид інфор-
мації у комп’ютерній системі, наявність відхилень від типових об’єктів (шкідливі включення, 
порушення цілісності тощо), встановлює первісний стан інформації на фізичних носіях тощо;

– судову комп’ютерно-мережеву експертизу, мета якої є визначення властивостей й харак-
теристик апаратного засобу і програмного забезпечення, встановлення місця, конфігурації ме-
режі та її компонентів, відповідності виявлених характеристик типовим для конкретного класу 
засобів мережної технології тощо [6, с. 183].
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Окремої уваги, заслуговує думка Л.П. Паламарчук, яка розглядаючи види судових експер-
тиз під час розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку виділяє:

– експертизу комп’ютерів і периферійних пристроїв, що проводиться з метою вивчення 
конструкційних особливостей і стану комп’ютера, його периферійних пристроїв,  магнітних но-
сіїв, комп’ютерних мереж, а також причин виникнення збоїв у роботі зазначеного обладнання;

– експертиза машинних даних і програмного забезпечення електронно-обчислювальних 
машин, яка досліджує вивчення інформації, що зберігається на комп’ютері та його магнітних 
носіях [7, с. 141]. До останніх можливо також віднести судову експертизу телекомунікаційних 
систем і засобів, яка є порівняно новим видом експертних досліджень, а тому формування на-
укових поглядів щодо її проведення та призначення знаходиться на початковій стадії розробок.

Слід також зазначити, що в окремих випадках, під час розслідування злочинів у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин систем та комп’ютерних мереж і мереж елек-
трозв’язку можуть призначатися комплексні та комісійні експертизи. Комплексні експертизи в ос-
новному проводяться для вирішення завдань, що відносяться до господарчої, фінансової діяльно-
сті установ проводиться комплексна комп’ютерно-технічна та судово-бухгалтерська експертиза. 
З метою встановлення пристрою, на якому був виконаний документ, порівняння документу з 
зображенням у файлі установ призначається комплексна комп’ютерно-технічна та судово-тех-
нічна експертиза документів. Для вивчення споживчих властивостей, умов зберігання, вартості 
комп’ютерних засобів, програмного забезпечення проводиться комплексна комп’ютерно-тех-
нічна та судово-товарознавча експертиза. Для встановлення джерела походження програмних 
продуктів, відео-, аудіопродукції призначається комплексна комп’ютерно-технічна та експертиза 
об’єктів інтелектуальної власності.

Крім цього, дослідження останніх років показують, що все частіше при розслідуванні 
злочинів у сфері комп’ютерних технологій слідство стикається з необхідністю експертних до-
сліджень мовної інформації, що передається комп’ютерними мережами. У цих випадках вчені 
криміналісти рекомендують призначати судово-лінгвістичні експертизи, об’єктом яких, на їхню 
думку, виступає мовна (текстова) інформація, зафіксована на тому чи іншому матеріальному но-
сії. При цьому справедливо зазначається, що додаткові можливості для збору необхідних доказів 
можуть дати як сучасні можливості традиційних (судової авторознавчої експертизи), так і віднос-
но нових експертиз, що порівняно недавно сформувалися (семантико-текстуальну експертизу), 
з метою встановлення екстремістських висловлювань, розпалювання національної, релігійної та 
расової ворожнечі, порушення прав інтелектуальної власності та ін. 

Очевидно, що перед експертним дослідженням має бути чітко визначений його об’єкт та 
завдання. У зв’язку з цим, необхідно зазначити, що об’єктом криміналістичних досліджень судо-
вих експертиз під час розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій є 
як машинний носій інформації так й сама комп’ютерна інформація, тобто інформація яка знахо-
диться на самому машинному носієві, а саме:

1) електронно-обчислювальна техніка;
2) програмне забезпечення та допоміжна комп’ютерна інформація необхідна для його 

функціонування;
3) текстові та графічні документи (стандартні та електронні), виготовлені з використан-

ням засобів автоматизації (обчислювальних систем, засобів передачі даних та копіювання інфор-
мації);

4) відео- та звукозапис, візуальна та аудіальна інформація, представлена у форматі муль-
тимедіа;

5) комп’ютерні дані та відомості, представлені у форматах, що забезпечують їхнє автома-
тизоване зберігання, пошук, обробку та передачу (бази даних);

6) фізичні носії інформації різної природи (магнітні, магнітооптичні, оптичні та ін.);
7) телекомунікаційні системи, засоби, мережі і їх складові частини, а також інформація, 

що ними передається та обробляється тощо.
Важливу роль у призначенні експертизи під час розслідування кримінальних правопо-

рушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку набуває правильна постановка питань експерту, які 
прямо залежать від завдань експертного дослідження. У зв’язку з цим, помилки у постановці 
питань експерту фактично виступає помилкою у визначенні завдання, що вирішує експертиза. 
Коло завдань та питань, що можуть бути поставлені експерту, при призначенні комп’ютерних 
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експертиз досить повно розкрито у криміналістичній літературі. Ці рекомендації можуть бути 
в повному обсязі використані при призначенні даних видів експертних досліджень. Зокрема, 
до основних можливо віднести ідентифікаційних та неідентифікаційних (діагностичні чи ситуа-
ційні) завдання, що полягають в/у: 

– установленні робочого стану комп’ютерно-технічних засобів;
– установленні обставин, пов’язаних з використанням комп’ютерно-технічних засобів,  

інформації та програмного забезпечення;
– виявленні інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп’ютерних  

носіях;
– установленні відповідності програмних продуктів певним версіям чи вимогам на його 

розробку;
– визначенні характеристик та параметрів телекомунікаційних систем та засобів;
– встановленні фактів та способів передачі (отримання) інформації в телекомунікаційних 

системах;
– встановленні фактів та способів доступу до систем, ресурсів та інформації у сфері  

телекомунікацій;
– визначенні якості надання телекомунікаційних послуг на рівні їх споживання;
– встановленні конфігурації та робочого стану телекомунікаційних систем та засобів;
– встановленні типу, марки, моделі та інших класифікаційних категорій телекомунікацій-

них систем та засобів;
– дослідженні алгоритмів обробки інформації та її захисту у сфері телекомунікацій.
У зв’язку з цим перед експертом можуть бути поставлені такі завдання щодо:
– установлення цільового призначення та функціональних можливостей пристроїв, 

що входять до складу комп’ютера;
– установлення цільового призначення та функціональних можливостей програмного за-

безпечення;
– установлення факту розробки та хронології розробки програмного забезпечення;
– установлення факту розробки та хронологічних характеристик виготовлення текстових 

документів. Виявлення і відновлення умисне знищених текстових файлів різних форматів або їх 
фрагментів; 

– установлення фактів прийому та передачі факсимільних повідомлень за допомогою мо-
демного зв’язку, відновлення текстів і хронології обміну інформацією;

– установлення фактів здійснення фотомонтажу, монтажу відео та аудіозаписів. Встанов-
лення авторства і хронологічних характеристик виконання зазначених робіт;

– установлення фактів виготовлення печаток, штампів, бланків і іншої графічної продукції 
та визначення хронології виготовлення графічних документів;

– встановлення фактів розробки, авторства та хронологічних характеристик відеопродук-
ції (відеофільмів, рекламних роликів тощо), виготовлених з використанням 3D-технологій;

– відновлення та аналіз відеоінформації низької якості, знятої з недостатньою експозиці-
єю, недостатньою освітленістю об’єктів або зіпсованої з інших причин;

– відновлення та аналіз аудіоінформації низької якості, записаної в умовах сильного шуму, 
з недостатньою чутливістю мікрофона, зіпсованої за якимись іншими причинами тощо;

– відновлення та аналіз інформації, що міститься в базах даних (інформаційні системи, 
бухгалтерія, довідники тощо). Відновлення умисне вилученої інформації або її фрагментів;

– відновлення та аналіз інформації, захищеної від несанкціонованого доступу (подолання 
кодів, паролів тощо);

– установлення цільового призначення і функціональних можливостей мережних Internet 
та Intrаnet – додатків;

– встановлення технологічних сеансів роботи в мережі Internet, виявлення, аналіз і від-
новлення інформації, отриманої по протоколах НТТР, FTP, UUCP, POP (файли, повідомлення 
електронної пошти e-mail, відвідування сайтів  Internet тощо);

– установлення фактів розробки програмного забезпечення, призначеного для здійснення 
несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж;

– установлення фактів розробки програмного забезпечення для здійснення несанкціоно-
ваного доступу до розподілених баз даних та серверам баз даних;

– установлення фактів виготовлення або наявності на комп’ютері програмного забезпе-
чення, призначеного для несанкціонованого здійснення розрахунків по кредитних картках в об-
ластях електронної комерції;
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– установлення фактів виготовлення та умисного поширення комп’ютерних вірусів, а та-
кож програм, що небезпечні з погляду порушення працездатності комп’ютерних мереж;

– встановлення фактів виготовлення в мережі Internet інформації, зміст і способи поши-
рення якої не відповідають чинному законодавству України (порнографія, відео, фото, тексти  
і т.п.);

– аналіз безпеки Internet додатків, при виготовленні яких використовуються технології 
HTML, Java, VBA, XML, ASP, Sybase, Oracle, MS Jet, PostgreSQL і т.п.;

– встановлення фактів несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів корпора-
тивних мереж та мережі Internet. Визначення комп’ютера, з якого здійснюється несанкціонова-
ний доступ до інформаційних ресурсів;

– безпека комп’ютерних мереж;
– безпека баз даних;
– оцінка комп’ютерної техніки.
Разом із технікою на експертизу можуть бути також представлені документи, виконані 

із застосуванням ним засобів комп’ютерної техніки, а також сама така техніка (різні принтери, 
розмножувальна апаратура та ін.). Як показують проведені наукові дослідження, на сьогоднішній 
день нерукописні реквізити документів на паперових носіях на 90-95%, або нанесені за допо-
могою друкарських пристроїв комп’ютерної техніки (матричні, струменеві, лазерні принтери), 
або комп’ютерні технології використовувалися для створення поліграфічних та посвідчувальних 
друкованих форм. У зв’язку з цим у ході розслідування комп’ютерного злочину перед слідством 
може стояти завдання встановлення суб’єкта, який виконав роздрукований документ, або іденти-
фікації та діагностики комп’ютерної техніки, що використовується для його виготовлення.

У зв’язку з цим перед експертом можуть бути поставлені такі завдання щодо встановлення:
– виду друкувального пристрою (принтер, сканер-копір, друкарська машина та ін.), його 

типу (матричне, струменеве, лазерне, друкарське), марки;
– чи вилучений документ вихідною роздруківкою файлу чи це його наступна копія;
– чи виконані вилучені в ході слідства документи на тому самому друкувальному  

пристрої;
– часу, витраченого виготовлення вилучених документів (при розмноженні великої кіль-

кості копій);
– можливості виконання реквізитів документа з використанням засобів комп’ютерної тех-

ніки;
– конкретного друкуючого пристрою, на якому виконано документ.
У криміналістичній літературі справедливо зазначається, що вирішити ідентифікаційні 

завдання під час експертизи документів, виконаних із застосуванням засобів комп’ютерної техні-
ки, не завжди вдається. Це пов’язано багато в чому з тим, що в сучасних пристроях друкуючих на-
віть різного виду і типу використовуються одні і ті ж друкуючі блоки (картриджі). У зв’язку з цим 
слід пам’ятати, що вирішити питання про ідентифікацію конкретного друкуючого пристрою піс-
ля зміни картриджа не завжди можливо. За даною категорією справ можуть бути призначені і 
традиційні криміналістичні експертизи (дактилоскопічна, трасологічна, техніко-криміналістич-
на експертиза документів, фоноскопічна), судово-економічні експертизи (фінансово-економічна, 
бухгалтерська), а також інші експертизи.

Іншою важливою вимогою щодо призначення судових експертиз під час розслідування 
злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій є грамотна підготовка об’єктів, що на-
даються експерту. Одним з основних об’єктів таких експертиз виступають різного роду комп’ю-
терно-технічні засоби. До останніх можливо віднести: 

– системний блок комп’ютера; 
– жорсткий диск; 
– інші технічні носії інформації (лазерні диски, флеш-карти, сервери та ін.); 
– інше комп’ютерне обладнання (модеми, сканери, принтери та ін.); 
– програмне забезпечення та інші програмні об’єкти (наприклад, програми-віруси); 
– комп’ютерні дані (інформаційні об’єкти); 
– спеціальна література (з комп’ютерного обладнання, програмування, питань інформа-

ційної безпеки та ін.).
Комп’ютери, по їхньому специфічному призначенню, можуть бути віднесені до знарядь 

здійснення злочинів, як група приладів (інструментів), використовуваних для виконання деяких 
робіт. Наприклад: для виготовлення різного роду текстових і графічних документів; розробки 
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і виготовлення програмних продуктів, що забезпечують досягнення злочинного результату;  
використання комп’ютера, як засобу зв’язку для прийому і передачі різного роду інформації;  
для несанкціонованого доступу до бази даних, для одержання інформації, яку можливо вико-
ристовувати надалі в злочинних цілях.

З точки зору криміналістики – будь-яке діяння передбачає внесення змін у первинну об-
становку, тобто утворення слідів, що можуть бути виявлені, зафіксовані, вилучені та досліджені.

Наявність слідів дозволяє відтворити, тобто змоделювати дії злочинця при здійсненні 
комп’ютерного злочину й ототожнити слідоутворюючий об’єкт (комп’ютер).

Необхідно також зауважити, що визначений перелік об’єктів не є вичерпним та потребує 
окремого дослідження.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ПОТЕРПІЛОГО НА ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЮ) 
ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

IMPLEMENTATION OF THE VICTIM'S RIGHT TO EXTORTION (COMPENSATION)  
OF DAMAGE FROM CRIMINAL PROSECUTION

Розглянуто низку актуальних питань, що стосуються правового регулювання та 
регламенту відшкодування шкоди завданої потерпілому внаслідок кримінального 
правопорушення, яка одночасно знаходиться у площині кримінального процесу-
ального законодавства, так й окремих правових норм цивільного закону. Зокрема, 
оцінено сучасний стан наукової розробки цього питання та резерви для подальшого 
дослідження проблематики; проаналізовано сучасну нормативну модель відшкоду-
вання шкоди у кримінальному провадженні та охарактеризовано окремі проблемні 
питання, що виникають у правозастосуванні; досліджені існуючі сьогодні законо-
давчі ініціативи щодо покращення механізмів забезпечення права на відшкодуван-
ня шкоди. Авторами проаналізовано одну із форм відшкодування шкоди, а саме, за 
рахунок Державного бюджету України, відмічена відсутність процедури реалізації 
даної форми, враховано досвід зарубіжних країн та наголошено на необхідності 
нагального законодавчого регулювання механізму відшкодування шкоди потерпі-
лому у кримінальному провадженні за рахунок держави. Зроблено висновок, що 
інститут відшкодування шкоди у кримінальному провадженні є необхідним для 
всебічного відновлення порушених прав потерпілого. Однак, сучасна нормативна 
модель відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні за раху-
нок держави характеризується неповнотою правового регулювання та в окремих 
випадках відсутністю правової визначеності, що своєю чергою створює певні пере-
шкоди на шляху до реалізації потерпілим реалізації свого права на відшкодування 
шкоди у кримінальному провадженні. У зв’язку з цим перспективним є врахування 
законодавцем пропозицій, які напрацьовані у сучасній доктрині з урахуванням по-
треб практики. Тому першочергове значення для України в рамках євроінтегра-
ційних процесів має стати створення спеціального Державного Фонду, визначення 
джерел його формування, виділення окремого відомства, відповідального за реа-
лізацію державної політики в сфері відшкодування шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням за рахунок держави.

Ключові слова: потерпілий, відшкодування шкоди, державний бюджет, кримі-
нальний процес, кримінальне правопорушення.

A number of topical issues related to the legal regulation and regulations of 
compensation for damage caused to the victim as a result of a criminal offense, which is 
both in the field of criminal procedural law and certain legal norms of civil law. In particular, 
the current state of scientific development of this issue and reserves for further research 
are assessed; the modern normative model of compensation for damage in criminal 
proceedings is analyzed and some problematic issues that arise in law enforcement are 
characterized; the current legislative initiatives to improve the mechanisms for ensuring 
the right to compensation are investigated. The authors analyzed one of the forms of 
compensation, namely, at the expense of the State Budget of Ukraine, noted the lack 
of implementation of this form, took into account the experience of foreign countries 
and stressed the need for urgent legislative regulation of compensation for victims of 
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criminal proceedings at the expense of the state. It was concluded that the institution of 
compensation for damage in criminal proceedings is necessary for the comprehensive 
restoration of the violated rights of the victim. However, the modern normative model 
of compensation for damage to the victim in criminal proceedings at the expense of the 
state is characterized by incompleteness of legal regulation and in some cases the lack of 
legal certainty, which in turn creates certain obstacles on the way to the realization by the 
victim of his right to compensation for damage in criminal proceedings. In this regard, 
it is promising for the legislator to take into account proposals developed in modern 
doctrine taking into account the needs of practice. Therefore, the creation of a special State 
Fund, the determination of the sources of its formation, and the allocation of a separate 
department responsible for the implementation of state policy in the field of compensation 
for damage caused by criminal offenses at the expense of the state should be of primary 
importance for Ukraine within the framework of European integration processes.

 Key words: victim, compensation for damages, state budget, criminal proceedings, 
criminal offense.

Постановка проблеми. Статтею 3 Конституції України встановлено, що людина, її життя 
і здоров’я визнаються найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави. Реалізація цих та інших конституційних положень у кри-
мінальному процесі пов’язана з необхідністю не тільки вдосконалення діяльності слідчих органів, 
прокуратури, суду, адвокатури, але й послідовної реалізації процесуальних прав учасників процесу, 
в тому числі і тих, які постраждали від кримінальних правопорушень. У випадку, коли, незважаючи 
на усі вжиті державою заходи, кримінальне правопорушення все ж таки вчинено, потерпілій осо-
бі повинні бути надані належні процесуальні права та гарантії. Цими конституційними положен-
нями держава взяла на себе обов’язок відновлювати порушені кримінальним правопорушенням 
права потерпілих, у тому числі і шляхом відшкодування завданої їм шкоди [1; 2].

Відтак одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та дер-
жави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження. Тому інститут відшкодування шкоди у кримінальному провадженні 
є необхідним для справедливого судового розгляду та захисту порушених прав.

Власне, аналіз чинного законодавства та матеріалів слідчо-судової практики, спрямованих 
на забезпечення потерпілому права на реальне відшкодування шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням, дозволяє стверджувати, що не в усіх випадках механізм відшкодування шко-
ди є ефективним. Враховуючи наведене, актуальним є розроблення та запровадження більш діє-
вих механізмів, спрямованих на реалізацію права потерпілого на відшкодування (компенсацію) 
шкоди у кримінальному провадженні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та правові питання відшкодування 
шкоди, завданої кримінальним правопорушенням набули доктринального осмислення в працях 
вітчизняних учених, зокрема: Ю. П. Аленіна, М. І. Гошовського, С. В. Давиденка, В. В. Кривобо-
ка, О. В. Крикунова, О. П. Кучинської, О. І. Назарука, В. Т. Нора, Т. І. Присяжнюка, В. М. Савиць-
кого, І. І. Татарина, Л. Д. Удалової та ін.

Разом з тим необхідно визнати, що питання забезпечення відшкодування (компенсації) 
шкоди потерпілому залишається дискусійним та потребує як наукового дослідження, організа-
ційного забезпечення так і законодавчого регулювання.

Мета статті – на основі аналізу законодавства України, наукових підходів та міжнародно-
го досвіду окреслити проблемні аспекти нормативного регулювання форм та порядку відшкоду-
вання шкоди у кримінальному провадженні, виявити проблемні питання, які виникають під час 
їх правозастосування та запропонувати науково-обґрунтовані пропозиції, спрямовані на удоско-
налення механізму реалізації прав потерпілого на відшкодування (компенсацію) шкоди у кримі-
нальному провадженні.

Виклад основного матеріалу. Реформування правоохоронної системи в Україні, постій-
не удосконалення кримінального процесуального законодавства, свідчить про те, що однією з 
найважливіших залишається проблема забезпечення права потерпілого на відшкодування шко-
ди, завданої кримінальним правопорушенням. Більш того, ст. 56 Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК України) визначено право потерпілого на відшкодування завданої 
кримінальним правопорушенням шкоди. Правова держава передбачає закріплення демократич-
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них прав і свобод людини й громадянина, а також наявність механізмів гарантій їх забезпечення. 
Виконання завдань кримінального судочинства пов’язане з розширенням і належною реаліза-
цією процесуальних прав осіб, які постраждали від кримінального правопорушення, зокрема в 
аспекті забезпечення права на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням 
[3; 4]. Відповідно, чинним законодавством передбачено форми та порядок відшкодування шкоди 
у кримінальному провадженні.

Аналіз ст. 127 КПК України дає підстави виокремити три форми відшкодування (компен-
сації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні. 

Так, ч. 1 ст. 127 КПК України передбачає добровільну форму відшкодування шкоди, тобто 
встановлює, що підозрюваний, обвинувачений, а також за його згодою будь-яка інша фізична чи 
юридична особа має право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, 
завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушен-
ня. Частина 2 цієї норми закріплює примусову форму, яка передбачає, що шкода, завдана кри-
мінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута 
судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні. 
Ст. 128 КПК України містить певні вимоги до такого позову. Зокрема, його форма та зміст мають 
відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред’являють у порядку цивільного судочин-
ства. Що стосується третьої форми, то це компенсація шкоди, завданої кримінальним правопору-
шенням за рахунок Державного бюджету України, про що зазначає ч. 3 ст. 127 КПК України [5].

Втім, крім зазначених вище форм відшкодування шкоди у кримінальному провадженні, 
деякі науковці виділяють ще кримінальну процесуальну реституцію. Наприклад, М. І. Тлепова 
зазначає, що під кримінальною процесуальною реституцією необхідно розуміти спосіб віднов-
лення майнового стану потерпілого шляхом повернення йому речей або інших матеріальних цін-
ностей, які були безпосередньо вилучені з його законного володіння в результаті вчинення проти 
нього кримінального правопорушення [6].

У Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) також передбачено норму, відповідно 
до якої, шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується 
йому за рахунок Державного бюджету України у випадках та порядку, передбачених законом 
(ч. 2. ст. 1177 ЦК України). Відповідно, завдання кримінальним правопорушенням майнової чи 
моральної шкоди особі, є підставою для виникнення не тільки кримінально-правової, а й цивіль-
но-правової відповідальності.

Отже, з метою визначення сутності та наповнення змісту конструкції «реалізація права 
потерпілого на відшкодування (компенсацію) шкоди у кримінальному провадженні», розглянемо 
одну із її форм реалізації, яка зазначалася вище, а саме, компенсація шкоди, завданої криміналь-
ним правопорушенням за рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, перед-
бачених законом.

З огляду на те, що держава взяла на себе обов’язок щодо забезпечення прав і свобод лю-
дини, вбачається, що й усунення наслідків вчиненого кримінального правопорушення шляхом 
відшкодування шкоди у тих випадках, коли правоохоронні органи не справилися зі своїми функ-
ціями, держава повинна взяти на себе.

Крім того, закріплення у ч. 3 ст. 127 КПК України норми про те, що шкода, завдана потер-
пілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується йому за рахунок Державного 
бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом, обумовлена також приведен-
ням національного законодавства до міжнародно-правових стандартів. Зокрема, 8 квітня 2005 р. 
Україною була підписана Європейська конвенція «Про відшкодування збитків жертвам насиль-
ницьких злочинів» від 24 листопада 1983 р., (далі – Конвенція) де в ст. 2 визначено, що коли 
відшкодування шкоди, завданої в результаті умисного насильницького злочину, не може бути 
забезпечено з інших джерел, держава повинна взяти це на себе [7]. Поряд з цим, у Декларації ос-
новних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживань владою від 29 листопада 1985 р., 
вказано, що жертви злочинів мають право на найшвидшу компенсацію за заподіяну шкоду відпо-
відно до національного законодавства взяти на себе [8; 9].

Власне тому, Верховною Радою України було розроблено декілька законопроектів, спря-
мованих на удосконалення механізму відшкодування шкоди, зокрема: «Про відшкодування гро-
мадянам матеріального збитку, заподіяного злочинами» від 11 вересня 2001 р., «Про відшкоду-
вання за рахунок держави матеріальної шкоди фізичним особам, які потерпіли від злочину» від 
27 жовтня 2010 р., «Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних пра-
вопорушень» від 16 липня 2020 р., [9] «Про внесення змін до Кодексу України про адміністра-
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тивні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення 
механізму відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень» 
від 16 липня 2020 р., [10] «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо механізму 
фінансового забезпечення відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних 
правопорушень» від 16 липня 2020 р. [11]. Втім, на сьогодні, це питання залишається відкритим, 
а відсутність діючого спеціального закону, тягне за собою невиконання приписів ч. 3 ст. 127 КК 
України та ч. 2 ст. 1177 ЦК України, наслідком чого є винесення судами рішень, в яких в задо-
воленні позовних вимог до Держави Україна про відшкодування шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням, відмовляється.

Тому способом реалізації права на відшкодування шкоди завданої наслідок вчинення кри-
мінального правопорушення залишається звернення з цивільним позовом у кримінальному про-
ваджені або звернення з позовом в порядку цивільного судочинства.

Отже, в межах нашого дослідження, перш за все, слід визначитися із понятійним апара-
том, оскільки саме з’ясування його змісту дозволить висловити власне бачення щодо сутності 
предмету дослідження.

Так, термін «відшкодування» означає форму відповідальності, надання кому-небудь щось 
інше замість загубленого, витраченого, знищеного тощо. В теорії кримінального процесу дореч-
ним (щодо моральної шкоди) вважається використання терміна «компенсація шкоди» (від лат. 
compesatio – «відшкодування»), оскільки важко собі уявити відшкодування страждань, а компен-
сація останніх цілком можлива. З огляду на це, глава 9 КПК України має назву «Відшкодування 
(компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов, виплата винагороди ви-
кривачу», а ст. 1177 ЦК України «Відшкодування (компенсація) шкоди фізичній особі, яка потер-
піла від кримінального правопорушення» [12].

Розглядаючи проблему відшкодування шкоди за рахунок держави, слід також визначити, 
яка ж саме шкода підлягає відшкодуванню, адже в ст. 127 КПК України та ст. 1177 ЦК України 
про це нічого не вказано.

Етимологічно слово «шкода» означає збитки, втрати, що є наслідком вчинення яких- 
небудь неправомірних дій, що спричинені кримінальним правопорушенням.

Шкода є сукупністю несприятливих особистих немайнових, а також майнових наслідків, 
що виникли у разі порушення суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи. Вона є однією 
з умов або підстав виникнення обов’язку щодо її відшкодування. Категорія «шкода» тісно пов’я-
зана з питаннями цивільно-правової відповідальності. Серед підстав цивільно-правової відпо-
відальності, поряд з протиправністю поведінки (дія чи бездіяльність) причинним зв’язком між 
протиправною поведінкою і заподіяною шкодою виною особи, яка заподіяла шкоду, обов’язково 
виділяють наявність майнової та / або моральної шкоди.

В теорії кримінального процесу розмежовуються поняття «шкода» і «збитки». Шкода – це 
будь-яке знецінення блага, що охороняється правом, тому її поділяють на майнову та немайнову 
(моральну), а збитки – це грошова оцінка шкоди, яка має місце у разі неможливості відшкодуван-
ня шкоди в натурі [12].

Так, у ст. 55 КПК України зазначено, що потерпілим у кримінальному провадженні може 
бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або май-
нової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а 
також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України «Про 
ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, яким кримі-
нальним правопорушенням завдано майнової шкоди. При цьому в статті названо три види шкоди, 
що відшкодовуються (компенсуються) під час кримінального провадження: моральна, фізична та 
майнова. Але суттєвим є той факт, що потерпілій фізичній особі може бути відшкодована мораль-
на, фізична та майнова шкода, а потерпілій юридичній особі та адміністратору за випуском об-
лігацій, компенсується лише майнова шкода, що завдана кримінальним правопорушенням [3; 4].

Водночас, фізична шкода визначається як сукупність змін, які об’єктивно відбулися в ста-
ні людини внаслідок вчинення кримінального правопорушення. До складових фізичної шкоди 
належать тілесні ушкодження, розлад здоров’я, фізичні страждання, а тому їх фактичне відшко-
дування є неможливим. Витрати на відновлення фізичного здоров’я вираховуються в грошовому 
еквіваленті та відносяться до майнової шкоди. Ними є: оцінені в грошовому вигляді витрати на 
відновлення здоров’я потерпілого, а в разі його смерті – на поховання й виплати з підтримання 
матеріального добробуту і виховання непрацездатних членів сім’ї потерпілого та його неповно-
літніх дітей; кошти, витрачені закладом охорони здоров’я на стаціонарне лікування особи, потер-
пілої від злочину [9].
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Таким чином, для визнання фізичної особи потерпілим достатньо заподіяння їй будь-яко-
го з трьох визначених видів шкоди, хоча від кримінального правопорушення зазвичай походять 
кілька видів шкоди.

В чинному законодавстві всі наслідки немайнового характеру позначаються терміном 
«моральна шкода». Зміст цього поняття розкритий в постанові Пленуму Верховного Суду Укра-
їни від 31 березня 1995 року № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди», де визначено, що моральна шкода – це втрати немайнового характеру внас-
лідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи 
юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Відповідно моральна шкода 
може полягати у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних пережи-
ваннях у зв’язку з ушкодженням здоров’я, у порушенні права власності (в тому числі інтелекту-
альної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв’язку з незаконним перебуванням 
під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв’язків через неможливість продов-
ження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні 
інших негативних наслідків [13].

Під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайново-
го характеру, що настали у зв’язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове 
найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також 
вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності [14].

Крім того, під час дослідження даної проблематики, ми задавались питанням, чи повинна 
держава брати на себе обов’язок відшкодовувати і моральну шкоду, завдану кримінальним право-
порушенням? Нормою ст. 4 Конвенції визначено, що компенсація повинна покриватись залежно 
від випадку принаймні такі частини збитку: втрату заробітку, витрати на ліки і госпіталізацію, 
витрати на похорон і при наявності утриманців – щодо їх утримання [7].

З цього приводу, Ю. І. Азаров та Д. П. Письменний зазначають, що у цивільному законо-
давстві фактично були сформульовані правові основи реалізації права потерпілого на відшко-
дування шкоди за рахунок держави, мова йде про відшкодування майнової шкоди (ст. 1177 ЦК 
України) або шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю (ст. 1207 ЦК 
України). На думку авторів, за рахунок держави має відшкодовуватися лише майнова шкода, яка 
включає в себе і кошти, які були витрачені на відновлення здоров’я потерпілого, а в разі його 
смерті – на поховання, виплати на утримання непрацездатних членів сім’ї потерпілого та його 
неповнолітніх дітей [9].

Проте, видається, що факт вчинення злочинного посягання на майнову сферу потер-
пілого, може потягнути за собою і завдання йому моральної шкоди. Більш того, в цивілістичній 
літературі, неодноразово наводились приклади, що будь-яке майно має для його власника певну 
цінність, іноді дуже високу немайнову цінність, а відтак сама втрата такого майна шляхом викра-
дання, шахрайства тощо, не може не викликати в нього душевних страждань. Посилити моральні 
страждання може і той факт, що особу злочинця не встановлено, що зводить нанівець вірогід-
ність повернення власнику його речей, майна. І оскільки держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність, утверджуючи і забезпечуючи права і свободи людини, її обов’язком має бути і 
відшкодування моральної шкоди в даному конкретному делікті [15].

Що стосується майнової шкоди, то вона представляє собою майнові та/чи грошові збит-
ки, спричинені юридичній або фізичній особі.

Збитками є: втрати, яких особа зазнала внаслідок вчинення кримінального правопору-
шення у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речей, а також витрати, які особа зробила або 
мусить зробити для відновлення свого порушеного права; доходи, які особа могла б реально 
одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене.

Поняття майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням потерпілому охо-
плює: заподіяну кримінальним правопорушенням особі пряму, безпосередню шкоду в її май-
новому та грошовому виразі; не одержані внаслідок скоєння кримінального правопорушення 
доходи; оцінені в грошовому вигляді витрати на відновлення здоров’я потерпілого, а в разі його 
смерті – на поховання й виплати з підтримання матеріального добробуту і виховання непрацез-
датних членів сім’ї потерпілого та його неповнолітніх дітей; кошти, витрачені закладом охорони 
здоров’я на стаціонарне лікування особи, потерпілої від злочину [12].

Як ми вже зазначали, згідно з ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим може бути також юри-
дична особа та адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону Укра-
їни «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій. 
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Відповідно кримінальним правопорушенням потерпілому-юридичній особі та адміністратору за 
випуском облігацій може бути завдано безпосередньої шкоди в її майновому та грошовому виразі.

Стаття 1177 ЦК України передбачає відшкодування (компенсацію) шкоди фізичній 
особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення. Відповідно до частини першої цієї 
статті за загальним правилом шкода, завдана фізичній особі, яка потерпіла від кримінального 
правопорушення, відшкодовується відповідно до закону. У свою чергу, ч. 2 ст. 1177 ЦК Укра-
їни містить норму, яка так само, як і ч. 3 ст. 127 КПК України визначає, що шкода, завдана 
потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, компенсується йому за рахунок Дер-
жавного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом [16].

Нам імпонує позиція М. П. Ткача, який зазначає, що норми статей ЦК України, якими, 
визначаються підстави відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, мають 
бланкетні диспозиції та передбачають, що умови та порядок відшкодування шкоди державою 
визначається спеціальним законом, якого на даний момент не існує У зв’язку з тим, що правоза-
стосовна практика пішла шляхом відмови у задоволенні таких позовів, аргументуючи це відсут-
ністю спеціального закону та реальних механізмів відшкодування шкоди, дані норми не мають 
практичної реалізації [15].

Заслуговує на увагу також питання щодо визначення розмірів майнової шкоди, яка під-
лягає відшкодуванню. Наприклад, статистика свідчить, що сума шкоди завданої кримінальним 
правопорушенням, яка залишається невідшкодованою, є досить значною. Проблема полягає 
в тому, що якщо держава бере на себе зобов’язання по відшкодуванню, а реально здійснити 
його не зможе. Вбачається, з метою реального забезпечення права потерпілого на відшкоду-
вання шкоди, під час регулювання цього питання слід брати до уваги положення Конвенції, 
де вказано, що відшкодування шкоди може бути зменшено або відмінено: з врахуванням фінан-
сового стану потерпілого (ст. 7); у зв’язку з поведінкою жертви чи заявника до, під час або піс-
ля вчинення кримінального правопорушення, або у зв’язку зі спричиненою шкодою (ч. 1 ст. 8); 
якщо потерпілий чи заявник причетні до організації злочину чи перебувають у організації, яка 
займається злочинною діяльністю (ч. 2 ст. 8); у випадках, якщо повне чи часткове відшкодуван-
ня шкоди суперечить справедливості чи громадського порядку (ч. 3 ст. 8). Окрім цього у ст. 5 
Конвенції визначено, що у випадках необхідності може бути встановлена верхня чи нижня 
межа розміру відшкодування шкоди [7; 9]. 

Щодо умов та підстав відшкодування (компенсації) шкоди потеплілому за рахунок держа-
ви, то до них слід віднести наступні: розпочате кримінальне провадження (внесення відомостей 
про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань); наяв-
ність потерпілого (звернення особи з заявою про вчинення щодо неї кримінального правопору-
шення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого, за умови, що відсутня

постанова про відмову у визнанні її потерпілим); визначення розміру шкоди, завданої кри-
мінальним правопорушенням

Аналіз міжнародно-правових документів та цивільного законодавства України свідчить 
про те, що шкода потерпілому за рахунок держави має відшкодовуватися лише у таких випадках:-
не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення (очевидно, що до такої умови 
слід віднести і оголошення особи, що вчинила кримінальне правопорушення у розшук та інші); 
особа, що вчинила злочин має бути неплатоспроможною.

Слушно також зазначити, що під час розслідування кримінальних правопорушень мо-
жуть мати місце й інші випадки, що унеможливлюють повне відшкодування шкоди завданої 
кримінальним правопорушенням потерпілій особі. До прикладу, оголошення особи, що вчинила 
кримінальне правопорушення у розшук чи припинення досудового слідства на підставі амніс-
тії, тощо. У такому випадку, дві останні умови було б доцільно замінити на одну, більш універ-
сальну, яка б передбачала будь-які випадки, що унеможливлюють відшкодування завданої шкоди 
дійсним правопорушником, і за яких виникає у держави обов’язок компенсації шкоди (майнової, 
немайнової), завданої кримінальним правопорушенням [17].

Крім того, в ч 1 ст. 19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», передбачено, що 
відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом, провадиться за рахунок ко-
штів Державного бюджету України відповідно до закону і з наступним стягненням суми цього 
відшкодування з осіб, якими заподіяно шкоду, в порядку, встановленому законом [18].

Таким чином, ч. 2 ст. 1177 ЦК України та ч. 3. ст. 127 КК України імперативно визначає, 
що у законі мають бути встановлені випадки, коли держава бере на себе обов’язок відшкодувати 
шкоду особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення.
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В контексті дослідження слід звернути увагу і на визначеність строків, протягом яких по-
терпілий має право на відшкодування шкоди за рахунок держави. До прикладу, у ст. 5 Конвенції 
вказано, що режим відшкодування шкоди може встановлювати строки, протягом якого прийма-
ються заяви [7]. Необхідність встановлення строків обумовлена тим, що для того, щоб виникла 
така умова відшкодування шкоди за рахунок держави як не встановлення особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, то органи досудового розслідування повинні мати певний час, по 
завершенню якого можна стверджувати, що особу дійсно не вдалося встановити. А тому, цілком 
виправданим є закріплення положення про те, що право на відшкодування шкоди у потерпілого 
виникає через шість місяців після заподіяння йому шкоди кримінальним правопорушенням, за 
умови що в цей період не вдалося встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, 
чи їх місцезнаходження.

Утім, остаточну долю права потерпілого на відшкодування шкоди за рахунок держави та 
його розміру має вирішувати суд, з урахуванням конкретних обставин справи (характеру і розмі-
ру завданої громадянину шкоди, його матеріального стану та складу сім’ї) тощо.

Слід окремо зауважити, що введення в дію вищевказаних положень вимагає вирішення 
питання щодо джерел фінансування. У цьому випадку, доцільно вивчати та застосовувати досвід 
європейських країн. Адже процедура відшкодування шкоди потерпілим у кримінальному про-
вадженні за рахунок держави передбачена у багатьох країнах світу, зокрема – в США, Німеччині, 
Великій Британії, Франції, Польщі, Австрії, Нідерландах, Чехії, Бельгії, Іспанії тощо.

До прикладу, у Великій Британії, на думку комісії британського парламенту, яка провела 
порівняльне дослідження цього питання, система відшкодування шкоди жертвам злочинів за ра-
хунок держави є найкращою, оскільки в ній визначено широкий перелік злочинів, жертви яких 
одержують грошову компенсацію, та встановлені суттєві розміри грошових виплат [19].

Право на відшкодування мають: особи, яким у результаті одного або декількох серйозних 
злочинів завдано шкоду, мають право на її відшкодування з боку держави; відшкодуванню під-
лягає шкода, заподіяна злочинами, які мають наслідком арешт підозрюваного; відшкодування 
здійснюється потерпілому у випадках, коли завдана будь-яка шкода.

Крім того, у Великій Британії існує Служба відшкодування завданої злочином шкоди. 
Вона керує спеціальним фондом, який створений для надання відшкодування потерпілим від 
злочинів навіть неістотної шкоди, що не підпадає під затверджені тарифи загального порядку

У Німеччині відшкодування за рахунок коштів держави надається потерпілим від умис-
них насильницьких дій, у тому числі діянь, що мають характер сексуального насильства. Наяв-
ність фізичної або психічної шкоди в результаті нападу є необхідною умовою для одержання 
відшкодування [20].

Виплати здійснюються незалежно від наявності заяви жертви до органу правопорядку та 
незалежно від завершення досудового розслідування, адже достатнім є сам факт відкриття прова-
дження. Визначено декілька рівнів наслідків за ступенем пошкодження, які зазнали потерпілі від 
насильницьких кримінальних правопорушень. Відшкодування моральної шкоди потерпілому від 
насильницького кримінального правопорушення можливе у Німеччині лише за рішенням суду. 
До того ж потерпілий не вказує у позові її розмір. Суд сам із цим визначається. Як правило, такі 
суми не є значними [2].

Право на відшкодування за рахунок коштів держави існує як складова частина соціально-
го права на компенсацію, незалежно від будь-яких претензій жертви щодо отримання відшкоду-
вання від самого правопорушника.

Відтак перед українським законодавцем стоїть доволі важливе та складне завдання щодо 
запровадження ефективної та дієвої процедури відшкодування шкоди, завданої потерпілому 
внаслідок кримінального правопорушення за рахунок Державного бюджету України.

Висновки. Переконані, що інститут відшкодування (компенсації) шкоди у кримінально-
му провадженні є необхідним для всебічного відновлення порушених прав потерпілого. Однак, 
сучасна нормативна модель відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні за 
рахунок держави характеризується неповнотою правового регулювання та в окремих випадках 
відсутністю правової визначеності, що своєю чергою створює певні перешкоди на шляху до реа-
лізації потерпілим реалізації свого права на відшкодування шкоди у кримінальному провадженні. 
У зв’язку з цим перспективним є врахування законодавцем пропозицій, які напрацьовані у сучас-
ній доктрині з урахуванням потреб практики. Тому першочергове значення для України в рамках 
євроінтеграційних процесів має стати створення спеціального Державного Фонду, визначення 
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джерел його формування, виділення окремого відомства, відповідального за реалізацію держав-
ної політики в сфері відшкодування (компенсації) шкоди, завданої кримінальним правопорушен-
ням за рахунок держави.
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METHODS OF COMMITTING CRIMINAL OFFENSES IN THE SPHERE  
OF USE, DISTRIBUTION OR SALE OF HARMFUL SOFTWARE OR TECHNICAL 

MEANS: CERTAIN ASPECTS OF CRIMINAL CHARACTERISTICS

У статті проаналізовано способи вчинення кримінальних правопорушень усфе-
рі використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних 
засобів. Установлено, що відповідна категорія кримінальних правопорушень є од-
нією з найбільш небезпечних, зокрема й в умовах стрімкого збільшення злочинних 
посягань, а також системно здійснюваних трансформаційних процесів у правоохо-
ронній системі. Автором було здійснено аналіз окремих аспектів криміналістич-
ної характеристики вчинення кримінальних правопорушень у сфері використання, 
розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів і надано 
визначення основним дефініціям і поняттям, а зокрема способам учинення відпо-
відного правопорушення в контексті науки криміналістики та шкідливих програм-
них чи технічних засобів, що й формують (є підставою) специфічності процесу 
досудового розслідування відповідного правопорушення. Крім цього, досліджено 
спосіб учинення кримінального правопорушення у сфері використання, розповсю-
дження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів як основну й харак-
терну для нього рису. Класифікація способів учинення відповідних діянь охоплює 
основні напрями розповсюдження комп’ютерного вірусу, але не відображає їх ме-
ханічної специфіки щодо кримінального умислу злочинця. Основним критерієм 
активного та пасивного ураження як способу вчинення злочину, на наш погляд, ви-
ступає кримінально-правова характеристика мети вчинення злочину, яка відобра-
жає криміналістичні особливості, такі як у першу чергу слідова картина способів. 
Способи використання і поширення шкідливих програмних засобів можуть бути 
класифіковані за різними підставами, які в подальшому будуть мати значення для 
криміналістичної характеристики. Основна їх класифікація, ґрунтується на поділі 
всіх способів на дві основні групи: активні і пасивні. Активні способи вчинен-
ня злочинів пов’язані з безпосереднім впливом злочинця на засоби комп’ютерної 
техніки. Тобто злочинець сам здійснює взаємодію з ЕОТ або їх мережею, заван-
тажуючи шкідливий програмний засіб та використовуючи її. Потерпіла сторона 
або не знає про сам факт впровадження шкідливого програмного засобу, або не 
усвідомлює її шкідливий характер. До пасивних способів використання та поши-
рення відносяться всі способи дій злочинця, спрямовані на створення умов, при 
яких користувач (користувачі) ЕОТ або їх мережі, самостійно або опосередковано 
під виглядом доброякісної програми отримують шкідливі програмні засоби.

Ключові слова: криміналістика, шкідливі програмні засоби, шкідливі технічні 
засоби, способи вчинення, кримінальний процес, досудове розслідування.

The article analyzes the methods of committing criminal offenses in the sphere of use, 
distribution or sale of malicious software or technical means. It was established that the 
corresponding category of criminal offenses is one of the most dangerous, in particular, 
in the conditions of a rapid increase in criminal offenses, as well as systematically 
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implemented transformational processes in the law enforcement system. The author 
carried out an analysis of certain aspects of the forensic characteristics of the commission 
of criminal offenses in the sphere of the use, distribution or sale of malicious software 
or technical means and defined the main definitions and concepts, and in particular 
the methods of committing the corresponding offense in the context of the science of 
forensics and malicious software or technical means, as well as form (are the basis of) 
the specifics of the process of pretrial investigation of the relevant offense. In addition, 
the method of committing a criminal offense in the field of use, distribution or sale of 
malicious software or technical means as its main and characteristic feature has been 
investigated. The classification of the methods of committing the relevant acts covers 
the main directions of computer virus distribution, but does not reflect their mechanical 
specificity in relation to the criminal intent of the criminal. In our opinion, the main 
criterion of active and passive damage as a method of committing a crime is the criminal-
legal characteristics of the purpose of committing the crime, which reflects forensic 
features, such as, first of all, the trace pattern of the methods. Ways of using and spreading 
malicious software can be classified on various grounds, which will be important for 
forensic characterization in the future. Their main classification is based on the division 
of all methods into two main groups: active and passive. Active ways of committing 
crimes are related to the direct influence of the criminal on computer equipment. That is, 
the criminal himself interacts with the EOT or their network by downloading and using 
a malicious software tool. The affected party either does not know about the very fact 
of introducing a malicious software tool, or is not aware of its malicious nature. Passive 
methods of use and distribution include all methods of the criminal’s actions, aimed 
at creating conditions in which the user(s) of EOT or their networks, independently or 
indirectly under the guise of a benign program, receive malicious software.

Key words: forensics, malicious software, malicious technical means, methods of 
committing, criminal process, pre-trial investigation.

Актуальність тематики. Криміналістичний аналіз вчинення злочинів, пов’язаних із 
шкідливими програмними заходами уявляє собою певну структуру, у якій одне з основних місць 
належить вивченню способів вчинення досліджуваних злочинів, як одного з найбільш специфіч-
них інструментів злочинної діяльності, оскільки вчинити подібні злочини можуть тільки висо-
кокваліфіковані спеціалісти, що і ускладнює механізми розслідування, кваліфікації і профілакти-
ки даних злочинних проявів.

За результатами соціологічних досліджень, на кіберзлочинність припадає 23% випадків 
шахрайства у світі, 17% – в Україні. Дані також свідчать про те, що кіберзлочини стають витонче-
нішими, що ускладнює їхнє виявлення й запобігання. Це може призвести до ще більших збитків 
і втрат у майбутньому. 36% респондентів в Україні вважають, що кіберзлочинність – це зовнішня 
загроза, 24% – внутрішня. На думку 34% респондентів, загроза може йти як ззовні, так і зсереди-
ни організації. Ці показники трохи відрізняються від результатів Всесвітнього огляду, оскільки 
в організаціях інших країн відзначають, що ризик такої злочинності переважно йде ззовні (46%) 
і тільки 13% переконані, що злочин вчиняли співробітники фірм і корпорацій. Основними кібер-
шахраями визнані клієнти й постачальники [1].

Метою статті є аналіз окремих аспектів криміналістичної характеристики вчинення кри-
мінальних правопорушень у сфері використання, розповсюдження або збуту шкідливих про-
грамних чи технічних засобів. Така мета, на нашу думку потребує розв’язання таких дослід-
ницьких завдань, як: 1. Надання визначення основним дефініціям і поняттям; 2. Дослідження 
способу вчинення кримінального правопорушення у сфері використання, розповсюдження або 
збуту шкідливих програмних чи технічних засобів як основну й характерну для нього рису.

Об’єктом статті виступають суспільні відносини, в сфері досудового розслідування кри-
мінальних правопорушень пов’язаних із використанням, розповсюдженням або збутом шкідли-
вих програмних чи технічних засобів.

Предметом дослідження є способи вчинення кримінальних правопорушень у сфері вико-
ристання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів.

Виклад основного матеріалу статті. Правова наука визначає спосіб вчинення злочину 
як форму прояву суспільно небезпечного діяння тобто прийоми і методи, які використовував 
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злочинець для вчинення злочину [2, с. 119]. Кримінально-правове визначення поняття способу 
вчинення злочину, як факультативної ознаки об’єктивної сторони складу злочину дещо відріз-
няється від свого криміналістичного аналогу. Відповідно до положень криміналістичної науки, 
способом вчинення злочину прийнято вважати прояв діяльності суб’єкта (не тільки його поведін-
ку, а й закономірне відтворення використання предметів – засобів діяльності), опосередкований 
об’єктивними умовами, в яких виникла й розвивалася протиправна дія [3].

Як правило, така діяльність стосується підготовки, вчинення і приховування злочинного 
діяння. Проте не обов’язково, щоб спосіб мав усі названі елементи. Існують злочини, в яких 
злочинець з низки причин не здійснює ніяких дій з їх приховання або не може їх здійснити (на-
приклад, через неадекватний психічний стан злочинця і так далі). Але такі факти зустрічаються 
досить рідко. Здебільшого під час учинення злочинів, що вимагають від злочинця інтелектуаль-
ного підходу, він намагається приховати злочин шляхом знищення залишених слідів, а крім того, 
і вживання заходів, щоб таких слідів не залишати, фальсифікації обстановки події або самих 
слідів та ін. Мета цих дій, з одного боку, перешкодити своєчасному виявленню злочину, з друго-
го – перешкодити встановленню особи злочинця [4, с. 284].

Наслідки вчинення злочину з використанням шкідливих програмних засобів не завжди 
можуть відображати способи їх вчинення, оскільки інколи про вчинення даного злочину можуть 
свідчити тільки негативні соціальні зміни. Спосіб вчинення досліджуваного злочину тісно пов’я-
заний з технологічними особливостями створення, використання, розповсюдження або збуту 
шкідливих програмних засобів. Слід погодитись із Р.С. Бєлкіним у тому, що «просто описання 
способу вчинення злочину не досягає мети», необхідно виявити сліди застосування цього спо-
собу з тим, щоб за ними розкривати механізм злочину, зуміти виявити докази вчиненого злочину 
й встановити особу злочинця [5, с. 314].

Як слушно наголошує Д.В. Пашнєв, у криміналістиці такі злочини варто називати «зло-
чинами, скоєними з використанням комп’ютерних технологій». Такий термін буде вказувати на 
саму технологію здійснення злочинів, що визначає способи їх скоєння. Крім того, комп’ютерні 
технології розроблені для обробки інформації в цифровому виді, яка і є, зрештою, предметом 
злочинного посягання даних злочинів. Таким чином, термін «злочини, скоєні з використанням 
комп’ютерних технологій» дозволить охопити всі діяння, вчинені з використанням досягнень 
цих технологій і такі, що посягають на оброблювану комп’ютерну інформацію [6, с. 109].

У криміналістичному аспекті таке об’єднання важливе з тієї точки зору, що дозволить 
виробити і застосовувати на практиці універсальні прийоми, способи, засоби і методи виявлення, 
фіксації і дослідження комп’ютерної інформації, що є криміналістично значущою при розсліду-
ванні злочинів, елементом об’єктивної сторони яких є засіб комп’ютерної техніки, незалежно від 
кримінально-правової кваліфікації такого діяння. Одним з найважливіших визначальних факторів 
у боротьбі з даними злочинами є сфера їх вчинення, точніше середовище. Вони відбуваються в кі-
берпросторі – області находження комп’ютерної інформації, утвореній сукупністю засобів комп’ю-
терної техніки [7, c. 41]. Отже, спосіб вчинення досліджуваного злочину безпосередньо вираже-
ний у формі створення, використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних засобів.

У той же час не можна не звернути уваги на те, що наведене в законі визначення є некорек-
тним з точки зору сутності поняття «розповсюдження комп’ютерного вірусу». За особливостями 
розповсюдження комп’ютерні віруси поділяються на файлові, бутові (завантажувальні) та мережні. 
До файлових вірусів відносяться такі, що розповсюджуються шляхом упровадження в командні, 
виконавчі файли або файли драйверів, які завантажуються, тобто програм, до яких звертається і 
з якими працює користувач. Бутові віруси, або віруси, що завантажуються, розповсюджуються 
шляхом «зараження» завантажувального сектора гнучкого або жорсткого носія. Мережні віру-
си використовують для свого розмноження можливості спеціального програмного забезпечення, 
яке організовує функціонування комп’ютерної мережі. Наслідки використання таких вірусів, як 
правило, полягають у переповненні пам’яті комп’ютера, підключеного до мережі, копіями вірусу, 
що призводить до неможливості роботи з інформацією, яка міститься в цій ЕОМ [8, с. 87–88].

Отже, як наголошує М.М. Коваленко, розповсюдження комп’ютерного вірусу можна 
здійснити трьома способами: упровадженням вірусу в програми; «зараженням» завантажуваль-
ного сектора носія; розповсюдженням вірусу з використанням мережного програмного забезпе-
чення [9, с. 140].

Проте, на наш погляд дана класифікація охоплює основні напрями розповсюдження  
комп’ютерного вірусу, але не відображає їх механічної специфіки щодо кримінального умислу 
злочинця.
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Основним критерієм активного та пасивного ураження як способу вчинення злочину, 
на наш погляд, виступає кримінально-правова характеристика мети вчинення злочину, яка відо-
бражає криміналістичні особливості, такі як у першу чергу слідова картина способів.

Способи використання і поширення шкідливих програмних засобів можуть бути класифі-
ковані за різними підставами, які в подальшому будуть мати значення для криміналістичної ха-
рактеристики. Основна їх класифікація, ґрунтується на поділі всіх способів на дві основні групи: 
активні і пасивні.

Активні способи вчинення злочинів пов’язані з безпосереднім впливом злочинця на за-
соби комп’ютерної техніки. Тобто злочинець сам здійснює взаємодію з ЕОТ або їх мережею, 
завантажуючи шкідливий програмний засіб та використовуючи її. Потерпіла сторона або не знає 
про сам факт впровадження шкідливого програмного засобу, або не усвідомлює її шкідливий 
характер.

До пасивних способів використання та поширення відносяться всі способи дій злочинця, 
спрямовані на створення умов, при яких користувач (користувачі) ЕОТ або їх мережі, самостійно 
або опосередковано під виглядом доброякісної програми отримують шкідливі програмні засоби.

Основна відмінність пасивних способів від активних полягає в тому, що між самим зло-
чинцем і засобами комп’ютерної техніки, на яких буде використовуватися шкідливий програм-
ний засіб, є проміжна ланка (або ланки), користувач, який і здійснює безпосередню взаємодію 
із засобами комп’ютерної техніки. Чи є такий користувач законним чи незаконним не має прин-
ципового значення для описуваних способів використання та поширення.

Потерпілий в даному випадку може знати про встановлення шкідливого програмного за-
собу, але не знає про наявність в ній шкідливих функцій. Активні способи використання і поши-
рення шкідливих програмних засобів містять у собі багатоступеневу структуру. Всього в діях 
злочинця можна виділити три основні етапи:

1. Доступ до конкретної ЕОТ або їх мережі.
2. Доступ до програмного забезпечення, що забезпечує роботу з файлами даних або без-

посередньо до файлів даних.
3. Завантаження шкідливого програмного засобу в ЕОТ або в їх мережу.
Використання і поширення шкідливих програмних засобів може здійснюватися як в разі 

правомірного, так і неправомірного доступу до засобів ЕОТ.
У разі правомірного доступу значно полегшується підготовка проникнення до конкретної 

ЕОТ або їх мережі та до комп’ютерної інформації, однак зазначені перші два етапи присутні все 
одно, в той час як третій етап – завантаження шкідливого програмного засобу в ЕОТ, залишається 
незмінним за своїм змістом.

Виходячи з цього, всі способи вчинення таких злочинів на погляд Н.Г. Шурухнова мож-
на поділити використовуючи класифікацію способів здійснення несанкціонованого доступу 
до комп’ютерної інформації. До таких груп способів вчинення відносять:

 – способи безпосереднього доступу до комп’ютерної інформації та подальша установка 
(інсталяція) шкідливого програмного засобу на ЕОТ або в їх мережу;

 – способи опосередкованого (віддаленого) доступу до комп’ютерної інформації та по-
дальша установка шкідливого програмного забезпечення на ЕОТ або їх мережу;

 – змішані способи доступу, які можуть здійснюватися як шляхом безпосереднього, 
так і опосередкованого (віддаленого) доступу з подальшою установкою шкідливого програмного 
засобу на ЕОТ або в їх мережу. [10, с. 103–110].

Висновки. Таким чином у змісті статті автором було здійснено аналіз окремих аспектів 
криміналістичної характеристики вчинення кримінальних правопорушень у сфері використан-
ня, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів і надано визначення 
основним дефініціям і поняттям, а зокрема способам учинення відповідного правопорушення 
в контексті науки криміналістики та шкідливих програмних чи технічних засобів, що й фор-
мують (є підставою) специфічності процесу досудового розслідування відповідного правопору-
шення. Крім цього, досліджено спосіб учинення кримінального правопорушення у сфері вико-
ристання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів як основну 
й характерну для нього рису.
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ГАРАНТІЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

GUARANTEES OF NOTARIAL CONFIDENTIALITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Актуальність статті полягає в тому, що спeцифікa діяльнocті нoтaріуca є тaкoю, 
щo йoму дoвoдитьcя мaти cпрaву з тaємницeю oco6иcтoгo життя грoмaдян a6o 
кoмeрційнoю чи 6aнківcькoю тaємницeю у діяльнocті підприємcтв, уcтaнoв, oргa-
нізaцій. Cклaдніcть пoлягaє у тoму, щo нa cьoгoдні в зaкoнoдaвcтві чіткo нe ви-
знaчeнo рeглaмeнтaцію діяльнocті нoтaріуcів щoдo нaдaння oргaнaм дocудoвoгo 
рoзcлідувaння, прoкурoрoві a6o cуду відoмocтeй, які є нoтaріaльнoю тaємницeю, a 
тaкoж прaвил прoвeдeння cлідчиx дій тa oпeрaтивнo-рoзшукoвиx зaxoдів cтocoвнo 
нoтaріуcів. Kрім тoгo, іcнують і прo6лeмні питaння щoдo визнaчeння нoтaріaльнoï 
тaємниці. Метою статті є аналіз гарантій нотаріальної таємниці у кримінально-
му процесі. Статтю присвячено аналізу гарантій нотаріальної таємниці у кримі-
нальному процесі. Визначено, що гарантії нотаріальної таємниці є новим явищем 
в Україні, яке потребує подальшого вдосконалення. Встановлено, що подальший 
розвиток провадження нотаріальної діяльності в Україні здійснюється та буде 
відбуватися в європейському (латинському) напрямі. Зроблено висновок, що для 
ефективного забезпечення нотаріальної діяльності та її складової – нотаріального 
процесу, необхідно до чинного українського нотаріального законодавства внести 
зміни, які б стосувалися трьох видів гарантій нотаріальної таємниці: 1) гарантій 
провадження нотаріального процесу щодо вчинення нотаріальних дій; 2) гаран-
тій вчинення нотаріусами інших дій, які не є нотаріальними, з метою надання їм 
юридичної ймовірності; 3) гарантії вчинення дій, які прирівняні до нотаріально 
посвідчених, квазінотаріальними органами держави. Визначено, що головною 
метою гарантування збереження таємниці при провадженні нотаріальної діяльно-
сті є повноцінний захист всіх учасників нотаріального процесу. Для притягнeння 
нoтaріуca дo кримінaльнoï відпoвідaльнocті нeo6xіднo вcтaнoвити низку o6cтaвин: 
1) прoтипрaвніcть пoвeдінки нoтaріуca; 2) xaрaктeр пcиxічнoгo cтaвлeння нoтaрі-
уca дo діяння тa йoгo нacлідків; 3) xaрaктeр нacлідків; 4) причинний зв’язoк між 
діями нoтaріуca і зaвдaнoю шкoдoю. Baжливoю умoвoю є cу6’єктивнe cтaвлeння 
нoтaріуca дo вчинювaнoгo прoтипрaвнoгo діяння, тo6тo йoгo винa.

Ключові слова: гарантії нотаріальної таємниці, кримінальний процес, охо-
рона нотаріальної таємниці, нотаріат, гарантії таємниць.

The relevance of the article lies in the fact that the specifics of the notary’s activity 
are such that he must prove that he has a right to the secret of the private life of citizens, 
or commercial or private secrets in the activities of enterprises, organizations, etc. 
The difficulty lies in the fact that currently the legislation does not clearly define the 
regulation of the activity of notaries regarding the provision to pre-judicial investigation 
bodies, prosecutors and courts of documents that are a triple note, as well as the rules for 
conducting investigative actions and operational search measures by notaries. In addition, 
there are problematic issues regarding the definition of notarial secrecy. The purpose of 
the article is to analyze the guarantees of notarial secrecy in the criminal process. The 
article is devoted to the analysis of guarantees of notarial secrecy in the criminal process. 
It was determined that guarantees of notarial secrecy are a new phenomenon in Ukraine 
that needs further improvement. It has been established that the further development of 
notarial activities in Ukraine will be in the European (Latin) direction. It was concluded 
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that in order to effectively ensure notarial activity and its component – the notarial 
process – it is necessary to make changes to the current Ukrainian notarial legislation that 
would relate to three types of guarantees of notarial secrecy: 1) guarantees of the notarial 
process regarding the performance of notarial acts; 2) guarantees that notaries perform 
other actions that are not notarial in order to give them legal probability; 3) guarantees 
of actions, which are equated to notarized, quasi-notarial state bodies. It was determined 
that the main purpose of guaranteeing the preservation of secrecy in the conduct of 
notarial activities is the full protection of all participants in the notarial process. In order 
to bring a notary to criminal liability, it is necessary to establish a number of grounds: 
1) illegality of the notary’s behavior; 2) the nature of the notary’s usual attitude towards 
the act and its consequences; 3) the nature of the consequences; 4) a causal connection 
between the actions of the notary and the damage caused. A necessary condition is the 
subjective attitude of the notary to the committed illegal act, i.e. his fault.

Key words: guarantees of notarial secrecy, criminal process, protection of notarial 
secrecy, notary, guarantees of secrets.

Вступ. Оцінюючи сучасний стан вітчизняного законотворчого процесу, що стосується 
регулювання кримінальних процесуальних відносин і реального стану роботи правоохоронних 
органів, можна зробити висновок, що важливе місце в науковому дослідженні з питань кримі-
нального процесу відводиться інституту охорони відомостей. 

Cпeцифікa діяльнocті нoтaріуca є тaкoю, щo йoму дoвoдитьcя мaти cпрaву з тaємницeю 
oco6иcтoгo життя грoмaдян a6o кoмeрційнoю чи 6aнківcькoю тaємницeю у діяльнocті підпри-
ємcтв, уcтaнoв, oргaнізaцій. 

Cклaдніcть пoлягaє у тoму, щo нa cьoгoдні в зaкoнoдaвcтві чіткo нe визнaчeнo рeглaмeнтa-
цію діяльнocті нoтaріуcів щoдo нaдaння oргaнaм дocудoвoгo рoзcлідувaння, прoкурoрoві a6o cуду 
відoмocтeй, які є нoтaріaльнoю тaємницeю, a тaкoж прaвил прoвeдeння cлідчиx дій тa oпeрaтив-
нo-рoзшукoвиx зaxoдів cтocoвнo нoтaріуcів. 

Kрім тoгo, іcнують і прo6лeмні питaння щoдo визнaчeння нoтaріaльнoï тaємниці.
Метою теоретичного дослідження є аналіз гарантій нотаріальної таємниці у криміналь-

ному процесі. 
Стан дослідження. Bчeними в різний чac дocліджувaлиcя питaння нoтaріaту тa нoтaріaль-

нoгo прoцecу, зoкрeмa прo6лeми дoтримaння нoтaріaльнoï тaємниці. Цe прaці тaкиx дocлідни-
ків, як M. Aвдюкoв, C. Пacічник, Л. Рaдзієвcькa, C. Фурca, B. Aргунoв, Ф. Рикo, Ж. Рицфoль, 
Г. Чeрeмниx, І. Чeрeмниx тa ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нoтaріaльнa тaємниця мaє нaдзвичaйнo 
вaгoмe знaчeння під чac здійcнeння нoтaріaльнoгo прoвaджeння, aджe вoнa підкріплює дoвіру 
грoмaдян дo нoтaріaту і є oдним із вaжливиx прaвил діяльнocті caмoгo нoтaріуca, щo зa6eзпeчує 
йoгo aвтoритeт.

Нoтaріaльнa тaємниця – цe cукупніcть відoмocтeй, oтримaниx під чac вчинeння нoтaріaль-
нoï діï a6o звeрнeння дo нoтaріуca зaінтeрecoвaнoï oco6и, зoкрeмa й прo oco6у, ïï мaйнo, oco6иcті 
мaйнoві тa нeмaйнoві прaвa й o6oв’язки тoщo (cт. 8 Зaкoну прo нoтaріaт) [1].

Нoтaріaльну тaємницю пoтрі6нo рoзглядaти у двox acпeктax. З oднoгo 6oку, цe тaємниця 
oco6и, якa звeрнулacя зa вчинeнням нoтaріaльнoï діï (мoтив звeрнeння тa caм фaкт звeрнeння 
oco6и дo нoтaріуca, нaдaні для дocліджeння дoкумeнти, дocягнутий піcля звeрнeння дo нoтaріуca 
рeзультaт, відoмocті прo oco6иcтe життя oco6и тoщo). 

З іншoгo – цe тaємниця нoтaріуca як фaxівця (відoмocті прo нaдaні пoрaди, кoнcультaціï 
тoщo). 

Baжливими є o6идві xaрaктeриcтики пoняття тaємниці вчинeння нoтaріaльниx дій, o6идві 
пoвинні 6ути зaкoнoдaвчo зaкріплeними [2, c. 55–56; 3, c. 80–81].

Нотаріуси, як і будь-які інші особи, не застраховані від можливої процесуальної участі 
в  якості учасників кримінальних процесуальних правовідносин. Враховуючи положення, що сві-
док попереджається про відповідальність за відмову від давання показань та давання завідомо 
неправдивих показань з метою зʼясування предмету нотаріальної таємниці, необхідно дослідити 
це поняття більш детально [4, c. 60–61; 5, c. 78–79; 6, c. 67–69].

Відповідно до статті 8 Закону України «Про нотаріат» (далі – Закон), нотаріальна таємни-
ця – це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до но-
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таріуса заінтересованої особи, у тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові 
права і обовʼязки тощо [7]. 

В науці домінує позиція, що нотаріальна таємниця є різновидом професійної таємниці. 
Зокрема, О.О. Кулініч вказує, що якщо мова йде про приватного нотаріуса, то вищезазначені ві-
домості складатимуть виключно професійну таємницю, а якщо йдеться про діяльність державно-
го нотаріуса, то автоматично така інформація становитиме статус службової таємниці [8, с. 75]. 

У будь-якому з цих правових режимів така інформація має бути забезпечена кримінальни-
ми процесуальними гарантіями.

Звертає на себе увагу той факт, що законодавцем в КПК України використано поняття 
«відомості, які становлять нотаріальну таємницю». 

Це визначення не в повній мірі охоплює поняття нотаріальної таємниці, до якої входять 
не тільки відомості про вчинення нотаріальних дій, а і відповідно до статті 8 Закону «сукупність 
відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересо-
ваної особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обовʼязки 
тощо», а тому КПК України потребує оновленого визначення нотаріальної таємниці.

Стаття 5 Закону встановлює обовʼязок нотаріуса зберігати в таємниці відомості, одержані 
ним у звʼязку із вчиненням нотаріальних дій. Стаття 8 Закону зазначає, що нотаріус не має права 
давати свідчення в якості свідка щодо відомостей, які становлять нотаріальну таємницю, крім ви-
падків, коли цього вимагають особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. 

Це повʼязано з тим, що нотаріус є лише утримувачем відомостей, що становлять нота-
ріальну таємницю, повноважним власником є особа, яка звернулась до нотаріуса для вчинення 
відповідних нотаріальних дій [9, с. 30]. 

Передусім, саме в інтересах останнього державою запроваджений правовий режим охоро-
ни, захисту і розкриття нотаріальної таємниці. Тому нотаріус не вправі «добровільно», за своєю 
ініціативою розкривати останню.

У випадку, коли нотаріус виступає в якості свідка у кримінальному провадженні щодо 
обставин справи він має передбачений п. 3 ч. 2 ст. 65 КПК імунітет. За видом такий імунітет від-
носиться до спеціального імунітету свідка [10]. 

Хоча, у науковій літературі зустрічається назва як альтернативного імунітету. Альтерна-
тивний імунітет свідків, коли в особи є право відмовитися від дачі показань свідка, що стосують-
ся здійснення ним професійної діяльності. За такої умови можливість дати показання залежить 
не стільки від його волі, скільки від волі клієнта, що звернувся до нього. 

Практика наділення нотаріуса як свідків альтернативним імунітетом зустрічається в Бол-
гарії (ст. 135 ЦПК), Угорщині (параграф 170 ЦПК), Німеччині (ст. 383 ЦПК), Польщі (ст. 261 
ЦПК) [11, c. 145–146].

Варто звернути увагу на положення ст. 8-1 Закону, яка встановлює, що будь-яке втручання 
в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обовʼязків (а охо-
рона нотаріальної таємниці є обовʼязком, а не правом нотаріуса) або спонукання до вчинення 
ним неправомірних дій, зокрема вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які 
знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таєм-
ницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства. Тому будь-
який незаконний, навіть «психологічний» вплив на нотаріуса забороняється.

У науці кримінального процесуального права пропонується звільняти нотаріуса від 
обовʼязку зберігати нотаріальну таємницю, якщо йому повідомлено про підозру. Зокрема у КПК 
має бути передбачений механізм захисту цих даних від подальшого поширення. 

Висновки. Рoзгoлoшeння нoтaріaльнoï тaємниці – цe діяння (дія a6o 6eздіяльніcть) oco6и, 
в рeзультaті якoгo інфoрмaція, щo cтaнoвить нoтaріaльну тaємницю і якa ïй дoвірeнa a6o cтaлa 
відoмa у зв’язку з викoнaнням cлуж6oвиx a6o прoфecійниx o6oв’язків, 6улa cприйнятa cтoрoнні-
ми oco6aми (тo6тo тими, xтo нe дoпущeний дo рoзгoлoшувaнoï інфoрмaціï).

Для притягнeння нoтaріуca дo кримінaльнoï відпoвідaльнocті нeo6xіднo вcтaнoвити низку 
o6cтaвин: 1) прoтипрaвніcть пoвeдінки нoтaріуca; 2) xaрaктeр пcиxічнoгo cтaвлeння нoтaріуca 
дo діяння тa йoгo нacлідків; 3) xaрaктeр нacлідків; 4) причинний зв’язoк між діями нoтaріуca і 
зaвдaнoю шкoдoю. Baжливoю умoвoю є cу6’єктивнe cтaвлeння нoтaріуca дo вчинювaнoгo прoти-
прaвнoгo діяння, тo6тo йoгo винa.
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НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШУКУ ДІТЕЙ,  

ЯКІ ЗНИКЛИ БЕЗВІСТИ

OPTIMIZATION DIRECTIONS OF THE LEGAL REGULATION OF THE OPERATIVE 
AND SEARCHING PROVISION OF THE SEARCH OF MISSING CHILDREN

Актуальність статті полягає в тому, що за офіційною статистикою, в світі зни-
кають безвісти мільйони дітей, і з кожним роком цифри швидко ростуть. В України 
діти є найбільш вразливою соціальною категорією населення унаслідок сучасних 
кризових соціально-економічних та політичних процесів, які зумовили дестабілі-
зацію суспільства в усіх сферах життя, у тому числі й тенденцію до ускладнення 
криміногенної ситуації в державі. Аналіз сучасного стану правового регулювання 
оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти, вказує 
на необхідність комплексних змін законодавства, а сама нормативно-правова база 
потребує оновлення. У статті сформульовані напрями оптимізації правового регу-
лювання оперативно-розшукового забезпечення дітей розшуку дітей, які зникли 
безвісти. Визначено прогалини правового регулювання оперативно-розшукового 
забезпечення дітей розшуку дітей, які зникли безвісти, а також запропоновано 
зміни до нормативно-правових актів з метою поліпшення нормативно-правово-
го забезпечення оперативно-розшукового забезпечення дітей розшуку дітей, які 
зникли безвісти. Ураховуючи те, що діяльність щодо розшуку дітей, які зникли 
безвісти, здійснюється у тісній співпраці та взаємодії підрозділів правоохоронних 
органів слід прийняти міжвідомчу інструкції, яка б визначала організацію і поря-
док дій різних відомств під час надходження заяв та повідомлень про зникнення 
дитини безвісти. Особливо це питання стосується взаємодії органів (підрозділів) 
Національної поліції з Державною прикордонною службою України, Державною 
службою України з надзвичайних ситуацій, Національною гвардією України, вій-
ськовими частинами Міністерства оборони України та ін. Сформульовані напрями 
оптимізації правового регулювання оперативно-розшукового забезпечення дітей 
розшуку дітей, які зникли безвісти (удосконалення норм законів й відомчих норма-
тивно-правових актів, які регулюють питання розшуку дітей, які зникли безвісти, 
а також прийняття нової редакції Інструкцію з організації розшуку підозрюваних, 
обвинувачених (підсудних), осіб, які ухиляються від відбування кримінального по-
карання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів та ін.), 
дозволять позитивним чином вплинути на підвищення рівня роботи правоохорон-
них органів, і впершу чергу підрозділів кримінальної поліції під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності та негласної роботи при надходженні заяв й по-
відомлень про зникнення дитини безвісти.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, розшук дітей, правове регу-
лювання, Національна поліція.

The relevance of the article lies in the fact that, according to official statistics, millions 
of children go missing in the world, and every year the numbers grow rapidly. In Ukraine, 
children are the most vulnerable social category of the population as a result of modern 
crisis socio-economic and political processes, which led to the destabilization of society 
in all spheres of life, including the tendency to complicate the criminogenic situation in 
the state. An analysis of the current state of legal regulation of operational investigative 

https://politeka.net/news/490629-bednye-deti-kak-kormyat-v-bolnitsah-okkupirovannogo-kryma-foto/
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support for the search for missing children indicates the need for comprehensive changes 
in the legislation, and the legal framework itself needs to be updated. The article 
formulates the directions of optimization of the legal regulation of operative and search 
support for children and the search for children who have gone missing. Gaps in the legal 
regulation of operational-tracing support for children in the search for children who have 
gone missing have been identified, as well as proposed changes to normative legal acts in 
order to improve the regulatory-legal support for operational-tracing support for children 
in the search for children who have gone missing. Taking into account the fact that 
activities related to the search for missing children are carried out in close cooperation 
and interaction of law enforcement units, interdepartmental instructions should be 
adopted, which would determine the organization and procedure of actions of various 
departments during the receipt of applications and reports about the disappearance of a 
missing child. This issue especially concerns the interaction of the bodies (units) of the 
National Police with the State Border Service of Ukraine, the State Emergency Service 
of Ukraine, the National Guard of Ukraine, military units of the Ministry of Defense of 
Ukraine, etc. Formulated directions for optimizing the legal regulation of operational 
and search support for children, the search for missing children (improvement of laws 
and departmental regulations governing the search for missing children, as well as 
the adoption of a new version of the Instruction on the Organization of the Search for 
Suspects, Accused (defendants), persons who evade serving a criminal sentence, missing 
persons and identification of unidentified corpses, etc.), will allow to positively affect the 
level of work of law enforcement agencies, and first of all criminal police units during 
the implementation of operative and investigative activities and clandestine work when 
receiving applications and reports about the disappearance of a missing child.

Key words: operative and investigative activity, search for children, legal regulation, 
National Police.

Актуальність статті. За офіційною статистикою, в світі зникають безвісти мільйони ді-
тей, і з кожним роком цифри швидко ростуть [1]. 

В України діти є найбільш вразливою соціальною категорією населення унаслідок сучас-
них кризових соціально-економічних [2] та політичних процесів, які зумовили дестабілізацію 
суспільства в усіх сферах життя, у тому числі й тенденцію до ускладнення криміногенної ситу-
ації в державі. 

Аналіз сучасного стану правового регулювання оперативно-розшукового забезпечення 
розшуку дітей, які зникли безвісти, вказує на необхідність  комплексних змін законодавства, 
а сама нормативно-правова база потребує оновлення.

Аналіз публікацій, у яких започатковано вирішення цієї проблеми. Теоретико-при-
кладні засади розшуку осіб, які зникли безвісти, на дисертаційному рівні досліджували такі ві-
тчизняні та зарубіжні автори: С. В. Богданов, Д. В. Бойчук, В. С. Будков, Н. І. Витовтова, О. І. Гі-
гевич, Д. А. Гріньова, Ч. М. Ісмаілов, Д. О. Іщук, В. Г. Камиш, Є. Г. Кілєссо, А. В. Котяжов, 
О. Я. Мазурок, А. С. Мальцев, В. О. Петросян, О. Ю. Плескач, В. П. Цильвік, В. М. Шванков та ін.

Метою статті є визначення напрямів оптимізації правового регулювання оперативно-роз-
шукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти.

За результатами опитування респондентів встановлено, що на сьогодні найбільш зна-
чимими проблемами правового регулювання є: 1) недосконалість правового регулювання пре-
вентивної діяльності підрозділів Національної поліції щодо зникнення дітей безвісти (64%); 
2) відсутність нормативно-правового акта, який би визначав єдину систему розшукової роботи 
правоохоронних органів (53%); 3) недосконала нормативна врегульованість питань взаємодії 
працівників підрозділів Національної поліції (слідчих, кримінальної поліції, ювенальної превен-
ції), прокуратури, судів, робочого апарату Укрбюро Інтерполу, інших державних органів, орга-
нів місцевого самоврядування та громадськості (59%) [3, с. 90]; 4) потреба удосконалення норм 
Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» та Інструкції з організації розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних), осіб, 
які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення 
особи невпізнаних трупів, затвердженої наказом МВС України від 05.01.2005 № 3 дск, щодо роз-
шуку дітей, які зникли безвісти (75%).

https://politeka.net/news/490629-bednye-deti-kak-kormyat-v-bolnitsah-okkupirovannogo-kryma-foto/
https://politeka.net/news/490629-bednye-deti-kak-kormyat-v-bolnitsah-okkupirovannogo-kryma-foto/
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Отже, вважаємо доцільним дослідити ці напрями оптимізації правового регулювання. Сфе-
ра превенції фактів безвісного зникнення дітей, у першу чергу, стосується діяльності структур-
них підрозділів Департаменту превентивної діяльності, однак у контексті тематики нашого дослі-
дження слід зазначити, що особлива роль у цьому напрямку відведена підрозділам кримінальної 
поліції, які у відповідності до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» з метою 
розшуку безвісно зниклих осіб здійснюють оперативно-розшукову діяльність, включаючи опе-
ративно-розшукові заходи, пов’язані з тимчасовим обмеженням прав людини. Ці заходи засто-
совуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину [4].

До функцій Департаменту карного розшуку належать «розроблення заходів з удоскона-
лення розшукової роботи, підготовка управлінських рішень з проблем, які потребують комплек-
сного підходу для їх вирішення, взаємодія зі структурними підрозділами центрального органу 
управління поліцією, правоохоронними органами іноземних держав з питань міждержавного 
та міжнародного розшуку, координація діяльності територіальних органів поліції і надання їм 
практичної допомоги з розшуку підозрюваних та обвинувачених, безвісти зниклих громадян та 
ідентифікації невпізнаних трупів» [5]. Аналіз чинних нормативно-правових актів свідчить лише 
про загальне декларування протидії безвісному зникненню дітей  (посилення кримінальної від-
повідальності за торгівлю людьми, встановлення кримінальної відповідальності за насильницьке 
зникнення, удосконалення нормативно-правової бази у сфері усиновлення [6, с. 90].

Функція Департаменту карного розшуку щодо розроблення заходів з удосконалення роз-
шукової роботи здійснюється надто помірними кроками. Яскравим прикладом є відсутність су-
часних нормативних ініціатив. Новий нормативно-правовий акт, який повинен відповідним чином 
врегулювати питання організації розшуку безвісти зниклих осіб, не прийнято. До цього часу ді-
ють положення наказу МВС України від 05.01.2005 № 3 дск «Про затвердження Інструкції з орга-
нізації розшуку обвинувачених, підсудних осіб, які ухиляються від відбування кримінального по-
карання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів», значна частина яких 
втратила актуальність. Зазначений нормативно-правовий акт не містить окремих методик розшу-
ку безвісти зниклих дітей, не визначає межі застосування НСРД та ОРЗ у межах ОРС «Розшук» 
та ін. Так, 77% опитаних працівників підрозділів кримінальної поліції на питання «Чи відповідає 
Інструкція з організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування 
кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів (на-
каз МВС України від 05.01.2005 р. № 3 дск) практичним вимогам розшуку дітей, які зникли безві-
сти?», зазначили, що вона потребує оновлення та приведення у відповідність практичним вимо-
гам, 11% відповіли «не відповідає, необхідно прийняти новий нормативно-правовий акт» і лише 
12% відповіли «повністю відповідає» [7]. У зв’язку з цим, пропонується прийняти у новій редак-
ції «Інструкцію з організації розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних), осіб, які ухи-
ляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи 
невпізнаних трупів, в якій передбачити алгоритм дій щодо розшуку дітей, які зникли безвісти».

Незважаючи на спробу певним чином визначити загальні першочергові заходи з реагуван-
ня на заяви (повідомлення) у Розділі XXVІІ «Розшук дітей» «Інструкції з організації реагування 
на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та опера-
тивного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України», затвердженої на-
казом МВС України від 27.04.2020  № 357 [8], оперативно-розшукове забезпечення підрозділами 
кримінальної поліції розшуку дітей, які зникли безвісти, залишилися поза межами регулювання 
наказу. У цій інструкції визначаються тільки алгоритми орієнтовних невідкладних дій працівни-
ка чергової служби щодо: «розшуку дітей», «розшук осіб, які заблукали в лісі», «розшуку осіб, 
зниклих безвісти», «виявлення осіб, які не можуть сповістити відомості про себе» тощо. Однак 
дії інших органів і підрозділів Національної поліції, у тому числі підрозділів кримінальної полі-
ції, ювенальної превенції, слідчих, не визначаються.

Так, відповідно до «Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції На-
ціональної поліції України» (наказ МВС України від 19.12.2017 № 1044) до основних завдань 
підрозділів ювенальної превенції належать «участь в установленні місцезнаходження дитини 
в разі її безвісного зникнення чи отриманні даних для цього в межах кримінального проваджен-
ня, відкритого за фактом її безвісного зникнення». Крім цього, у нормативно-правовому полі, 
спостерігається відсутність чітко визначеного статусу підрозділів ювенальної превенції [9]. 

У зв’язку з цим, вважаємо, що, по-перше, слід чітко нормативно визначити суб’єктів роз-
шуку дітей, які зникли безвісти, до яких слід віднести: підрозділи кримінальної поліції, слідчих 
та підрозділи ювенальної превенції, по-друге, внести вдповіні зміни до пп. 3 п. 1 Розділу ІІ «Ін-
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струкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України» 
(наказ МВС України від 19.12.2017 № 1044), шляхом його заміни змісту на наступний: «розшук 
дитини, яка зникла безвісти, у межах своєї компетенції».

Ще однією прогалиною є неврегульованість механізму взаємодії та відсутність норм, що 
закріплювали б повноваження працівників карного розшуку та ювенальної превенції у разі ство-
рення групи з розшуку дітей, які зникли безвісти [9]. Оскільки до основних завдань підрозді-
лів ювенальної превенції належить й здійснення у межах компетенції досудового розслідування 
кримінальних проступків у формі дізнання, – це потребує комплексного розроблення питання 
нормативно-правового регулювання взаємодії підрозділів кримінальної поліції з дізнавачами, які 
здійснюють розслідування кримінальних проступків, вчинених щодо дітей або за їх участю. Вва-
жаємо, що цей напрямок оптимізації правового регулювання оперативно-розшукового забезпечен-
ня безпосередньо стосується превентивного впливу на досліджувані у цій роботі явища, у зв’язку 
з тим, що зазначені кримінальні проступки можуть привести до безвісного зникнення дитини.

З метою підвищення ефективності розшуку осіб, у тому числі тих, які зникли безвісти, 
видано наказ Національної поліції від 02.02.2016 № 88 «Про забезпечення ефективності розшу-
кової роботи підрозділів кримінальної поліції», в якому зазначено про негайне, упродовж доби, 
внесення до ІІПС фактів безвісного зникнення громадян та проведення першочергових заходів 
з їх розшуку [10]. Водночас не врегульовано безпосередньо перелік першочергових заходів, а та-
кож алгоритм їх здійснення. 

Аналіз положень «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з ін-
шими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним право-
порушенням, їх виявленні та розслідуванні» (наказ МВС України від 07.07.2017 № 575) показав, 
що в них містяться норми, які визначають особливості організації взаємодії органів досудового 
розслідування з підрозділами кримінальної поліції при досудовому розслідуванні окремих видів 
кримінальних правопорушень, проте відповідних положень щодо організації здійснення такої 
взаємодії під час розслідування фактів безвісного зникнення дітей, вона не визначає. 

Ураховуючи те, що діяльність щодо розшуку дітей, які зникли безвісти, здійснюється 
у тісній співпраці та взаємодії підрозділів правоохоронних органів слід прийняти міжвідомчу 
інструкції, яка б визначала організацію і порядок дій різних відомств під час надходження заяв 
та повідомлень про зникнення дитини безвісти. Особливо це питання стосується взаємодії орга-
нів (підрозділів) Національної поліції з Державною прикордонною службою України, Держав-
ною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною гвардією України, військовими 
частинами Міністерства оборони України та ін.

До того ж, Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливо-
стей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів (наказ МВС 
України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державного Комітету 
у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Державної 
податкової адміністрації україни від від 09.01.97 N 3/1/2/5/2/2) втратила чинність 17.08.2020, 
натомість окремого нормативно-правового акту, який би визначав зазначені питання прийнято 
не було, що ускладнює питання міжнародної  взаємодії щодо проведення негласних процесу-
альних дій та оперативно-розшукових заході на території інших країн під час розшуку дітей, 
які зникли безвісти.

Наступним напрямом є вдосконалення норм Кримінального процесуального кодексу 
України, які регулюють підстави та порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 
За результатами опитування респондентів встановлено, що одним із найбільш ефективних захо-
дів, які здійснюють працівники карного розшуку, в першу чергу, під час надходження заяв (пові-
домлень) про безвісне зникнення дитини і з мобільним терміналом, вмонтованими у дитячі речі 
GPS-трекерами, смарт-годинниками, є проведення, так званого, оперативного заходу «Дуга» ще 
до заведення ОРС «Розшук» (за наявності номера кримінального провадження, та без ухвалення 
відповідних рішень у суді).

У зв’язку з цим, друге речення ч. 3 ст. 214 КПК України після слів «(відомості вносяться 
невідкладно після завершення огляду)» словами «…, а відносно дітей, які зникли безвісти, – 
установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу».

Враховуючи зазначене, слід також змінити повноваження щодо ухвалення рішення про 
проведення НСРД  відносно дітей, які зникли безвісти. Зокрема таке рішення повинно приймати-
ся відповідним керівником органу (підрозділу) Національної поліції. У зв’язку з цим, вважаємо 
за необхідне доповнити ч. 2 ст. 268 КПК України другим реченням такого змісту «Установлення 
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місцезнаходження радіоелектронного засобу дитини, яка зникла безвісти, проводиться на підста-
ві рішення відповідного керівника органу (підрозділу) Національної поліції». Вивчення матері-
алів зазначених проваджень показали, що ефективність проведення іншої НСРД відносно дітей, 
які зникли безвісти із мобільним телефоном (терміналом) (зняття інформації з транспортних те-
лекомунікаційних мереж – ст. 263 КПК України, становить 27%. Для підвищення результатив-
ності її здійснення ми пропонуємо спростити процедуру ухвалення рішення щодо її проведення 
шляхом надання повноважень прокурору щодо їх прийняття, виключно щодо дітей, які зникли 
безвісти із мобільним телефоном (терміналом).

У зв’язку з цим, пропонуємо доповнити ч. 4 ст. 246 КПК України після слів «контроль за вчи-
ненням злочину» словами «…, а відносно дітей, які зникли безвісти, – зняття інформації з тран-
спортних телекомунікаційних мереж та зняття інформації з електронних інформаційних систем».

Норми КПК України не містять конкретних вказівок щодо можливості відкриття кримі-
нального провадження за фактом зникнення дітей [11], але норми «Інструкції з організації взає-
модії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції 
України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» (наказ 
МВС України від 07.07.2017 № 575) встановлюють, що керівник органу досудового розслідуван-
ня протягом 24 годин після подання заяви, повідомлення за фактом безвісного зникнення дитини, 
здійснюється обов’язкове внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про 
вказане кримінальне правопорушення і його попередню кваліфікацію як умисного вбивства [12]. 
Вважаємо, що потрібно усунути і цей недолік.

Зокрема пропонуємо доповнити перше речення ч. 1 ст. 214 КПК України після слів «піс-
ля подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення» словами «або про 
зникнення дитини безвісти, якщо за цей час не буде встановлено її місцезнаходження».

Інша сфера правового регулювання оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, 
яка потребує оптимізації, – це вдосконалення інформаційно-аналітичної роботи. 

Одним із джерел інформації про осіб, які вчинюють злочини відносно осіб, які зникли 
безвісти є загальнодержавні реєстри, бази даних, пошукові системи тощо. Одним із таких є 
Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 
малолітньої особи, який відповідно до закону України від 09.12.2019 р. № 409-IX, впроваджу-
ється в Україні.

Ефективність запровадження та використання аналогічних реєстрів апробована багать-
ма країнами світу. Наприклад, у Канаді такий реєстр використовують, у першу чергу, для ви-
явлення фактів в’їзду до країни осіб, щодо яких здійснювалося кримінальне переслідування за 
«педофілію», й проведення подальшого оперативного спостереження за цими особами, тобто 
для здійснення оперативно-розшукового запобігання вчиненню злочинів сексуального характеру 
відносно дітей. Працівниками «Загону боротьби з експлуатацією дітей за допомогою інтернет 
технологій Королівської канадської кінної полоції» (провінція Саскачеван) проводять свого роду 
спеціальні операції (пастки) щодо виявлення «Дитячих сексуальних маніяків», «Транснаціональ-
них дитячих сексуальних маніяків» та документують їх злочинні дії. Співробітники цього загону 
створюють Інтернет сторінки під вигаданими іменами дітей і розміщують фотографію несправж-
ньої дитини. Зображення на фотографії заздалегідь генерується та оброблюється за допомогою 
програмного забезпечення. Інтернет сторінки також завчасно створюються в підозрілих соціаль-
них мережах і формується певна історія їх активності. Далі очікується ініціатива «зловмисника» 
стосовно початку спілкування. В ході спілкування документується переписка, фіксуються про-
хання переслати фото оголених частин тіла. Після цього фіксуються погрози розповсюдження 
фотографій серед членів родини, друзів та ін. й вимоги особистої зустрічі. Після цього прово-
диться операція щодо затриманню злочинця. 

Слід зазначити, що у вітчизняний Реєстр передбачається внесення відомостей тільки 
про осіб, які вчинювали зазначені злочини виключно щодо малолітньої особи, тобто віком до 
14 років. Однак відносно дітей інших вікових категорій внесення таких відомостей не перед-
бачено. Вважаємо, що зазначене є суттєвим недоліком, який потрібно усунути, в першу чергу, 
шляхом розширення категорій осіб, які вчинювали злочини стосовно дітей іншого віку. Зокрема 
вважаємо, що цей діапазон повинен охоплювати вік дитини також до 16 років. Обґрунтовуючи 
це твердження слід зазначити, що у ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» КК України передбачена 
відповідальність за вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку. 
Відповідно до вітчизняного законодавства з 16 років особа може самостійно приймати рішення 
щодо особистих сексуальних контактів.
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У зв’язку з цим, нами пропонується внести зміни до Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених 
за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, та посилення 
відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малоліт-
ньої особи» від 09.12.2019 р. № 409-IX: у назві та тексті закону слова «Єдиного реєстру осіб, засу-
джених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи» в усіх 
відмінках замінити словами «Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свобо-
ди та статевої недоторканості дитини, яка не досягла шістнадцятирічного віку» в усіх відмінках.

У теперішній час поліцейська діяльність переживає період значних змін як в оперативній 
тактиці, так і в організаційних структурах. Найбільш поширеною з нинішніх змін у філософії 
боротьби зі злочинністю та поліцейської практики є так звана «поліцейська діяльність, керована 
розвідувальною аналітикою» (Intelligence-led Policing (ILP). Вона, по-перше, повинна базуватися 
на чітких і точних правових положеннях, по-друге, працівники правоохоронних органів, залучені 
до цієї діяльності, мають бути належним чином навчені застосовувати закони та правила відпо-
відно до міжнародних стандартів з прав людини [13].

Висновки. Сформульовані напрями оптимізації правового регулювання оперативно-роз-
шукового забезпечення дітей розшуку дітей, які зникли безвісти (удосконалення норм законів й 
відомчих нормативно-правових актів, які регулюють питання розшуку дітей, які зникли безвісти, 
а також прийняття нової редакції Інструкцію з організації розшуку підозрюваних, обвинувачених 
(підсудних), осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб 
та встановлення особи невпізнаних трупів та ін.), дозволять позитивним чином вплинути на під-
вищення рівня роботи правоохоронних органів, і впершу чергу підрозділів кримінальної поліції 
під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та негласної роботи при надходженні заяв 
й повідомлень про зникнення дитини безвісти.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ ГОЛОВУЮЧОГО 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

SOME ASPECTS OF THE DETERMINATION OF THE JUDICIAL JUDGMENT  
OF THE PRESIDENT IN THE CRIMINAL PROCESS OF UKRAINE

Актуальність статті полягає в тому, що важлива процесуальна роль у судово-
му провадженні вітчизняним законодавцем відведена головуючому. Водночас на 
підставі даних, отриманих у результаті системного аналізу сучасної кодифікації 
кримінальних процесуальних норм, доходимо висновку, що нині чинна редакція 
Кримінального процесуального кодексу України не містить окремої статті, при-
свяченої повноваженням головуючого в судовому провадженні першої інстанції. 
Не наводить вітчизняний законодавець і дефініції терміна «повноваження голо-
вуючого в судовому провадженні першої інстанції». Науково-теоретичний аналіз 
опублікованих на сьогодні наукових досліджень дає змогу дійти висновку про те, 
що у правовій доктрині відсутні роботи, присвячені дослідженню суддівському 
розсуду головуючого в судовому провадженні першої інстанції. Метою статті є ви-
вчення та аналіз доктринальних позицій сучасного стану правового регулювання 
судового розсуду головуючого в судовому провадженні першої інстанції. З’ясовано 
що керування перебігом судового засідання передбачає, що головуючий спрямовує 
судове слідство на забезпечення сторонам рівних можливостей вільно, способом, 
який вони вибирають, але який водночас не суперечить вимогам закону, здійсню-
вати свої права, що є одним із функціональних обов’язків головуючого в  судово-
му провадженні першої інстанції як керуючого судовим засіданням. У статті роз-
глянуто основні наукові підходи до визначення суддівського розсуду головуючого 
укримінальному процесі України. Зазначено, що доцільно було б надати голову-
ючому комплекс контролюючих повноважень стосовно активної позиції захисту 
та передбачити у складі процесуального статусу головуючого у кримінальному 
провадженні відповідальність головуючого за пасивного адвоката. Такі зміни 
сприятимуть реалізації принципу «забезпечення права на захист», передбаченого  
у ст. 20 КПК України. Відмічено, що правове регулювання повноважень головуючого 
в судовому провадженні першої інстанції потребує подальшого наукового вивчення  
з метою виявлення недоліків та шляхів удосконалення. 

Ключові слова: суддівський розсуд, суддівське переконання, кримінальне прова-
дження, судове рішення, кримінальний процес.

The relevance of the article lies in the fact that an important procedural role in 
court proceedings is assigned to the presiding judge by the domestic legislator. At the 
same time, on the basis of the data obtained as a result of a systematic analysis of the 
modern codification of criminal procedural norms, we come to the conclusion that the 
current edition of the Criminal Procedure Code of Ukraine does not contain a separate 
article devoted to the powers of the presiding judge in the court proceedings of the first 
instance. The domestic legislator does not provide a definition of the term "powers of 
the presiding judge in the court proceedings of the first instance". The scientific and 
theoretical analysis of the scientific studies published today allows us to come to the 
conclusion that there are no works in the legal doctrine dedicated to the study of the 
judicial discretion of the presiding judge in the court proceedings of the first instance. The 
purpose of the article is to study and analyze the doctrinal positions of the current state 
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of legal regulation of the judicial discretion of the presiding judge in court proceedings 
of the first instance. It has been found that managing the course of the court session 
requires that the presiding judge directs the judicial investigation to provide the parties 
with equal opportunities freely, in a way that they choose, but which at the same time 
does not contradict the requirements of the law, to exercise their rights, which is one of 
the functional duties of the presiding officer in court proceedings of the first instance as 
the manager of the court session. The article examines the main scientific approaches to 
determining the judicial discretion of the presiding judge in a criminal trial in Ukraine. 
It was noted that it would be expedient to provide the presiding officer with a set of 
controlling powers regarding the active position of the defense and to provide for the 
responsibility of the presiding officer for the passive lawyer as part of the procedural 
status of the presiding officer in criminal proceedings. Such changes will contribute to 
the implementation of the principle of "ensuring the right to protection" provided for 
in Art. 20 of the CPC of Ukraine. It was noted that the legal regulation of the powers of 
the presiding judge in court proceedings of the first instance requires further scientific 
study in order to identify shortcomings and ways of improvement.

Key words: judicial discretion, judicial conviction, criminal proceedings, court 
decision, criminal process.

Постановка проблеми. Важлива процесуальна роль у судовому провадженні вітчизня-
ним законодавцем відведена головуючому. Водночас на підставі даних, отриманих у результаті 
системного аналізу сучасної кодифікації кримінальних процесуальних норм, доходимо висновку, 
що нині чинна редакція Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України не містить 
окремої статті, присвяченої повноваженням головуючого в судовому провадженні першої інстан-
ції. Не наводить вітчизняний законодавець і дефініції терміна «повноваження головуючого в су-
довому провадженні першої інстанції». 

Науково-теоретичний аналіз опублікованих на сьогодні наукових досліджень дає змогу 
дійти висновку про те, що у правовій доктрині відсутні роботи, присвячені дослідженню суддів-
ському розсуду головуючого в судовому провадженні першої інстанції. 

Метою статті є вивчення та аналіз доктринальних позицій сучасного стану правового 
регулювання судового розсуду головуючого в судовому провадженні першої інстанції. 

Виклад основного матеріалу. Загалом сутність категорії «повноваження головуючого 
в судовому провадженні першої інстанції» доцільно розглядати крізь призму її триелементної 
структури за формулою: «повноваження головуючого» + «судове провадження» + «перша ін-
станція». 

Беручи за основу запропоновану формулу, насамперед необхідно зазначити, що в роз-
критті змісту поняття «повноваження» науковці не змогли дійти одностайності. Аналіз наукової 
літератури з даної проблеми дає змогу виділити як мінімум два підходи. Представники першого 
вважають, що повноваження – це сукупність прав і обов’язків державних органів і громадських 
організацій, а також посадових та інших осіб, закріплених за ними у встановленому законодав-
ством порядку для виконання покладених на них функцій [3, с. 639]. Представники другого – що 
повноваження варто розглядати як право, надане кому-небудь для здійснення чогось, компетен-
цію, доручення [8, с. 469]. 

У кримінальній процесуальній науці стверджується, що більш вдалим видається перший 
із вищенаведених підходів. Керуючись такими висновками, пропонуємо повноваження головую-
чого у кримінальному провадженні трактувати як закріплені у кримінальному процесуальному 
законодавстві правомочності головуючого, що забезпечують реалізацію визначеного предметом 
відання головуючого обсягу його функцій. 

Що ж стосується термінів «судове провадження» та «перша інстанція», то вичерпні їх тлу-
мачення наведено у КПК України. Так, зокрема, судове провадження за КПК України – це кримі-
нальне провадження в суді першої інстанції, яке включає підготовче судове провадження, судо-
вий розгляд і ухвалення та проголошення судового рішення. А суд першої інстанції, згідно з п. 22 
ч. 1 ст. 3 КПК України, – це районний, районний у місті, міський та міськрайонний суд, який має 
право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження, а та-
кож Вищий антикорупційний суд у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопору-
шень, віднесених до його підсудності цим Кодексом, апеляційний суд у випадку, передбаченому 
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КПК [6]. Звідси випливає, що під повноваженнями головуючого в судовому провадженні першої 
інстанції варто розуміти повноваження головуючого у кримінальному провадженні в районному, 
районному в місті, міському чи міськрайонному суді, а також Вищому антикорупційному суді 
у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності, апеляційному суді 
у випадку, передбаченому КПК, яке включає підготовче судове провадження, судовий розгляд, 
ухвалення та проголошення судового рішення. 

На підставі отриманих даних доходимо висновку, що під повноваженнями головуючого 
в судовому провадженні першої інстанції слід розуміти закріплені у кримінальному процесуаль-
ному законодавстві правомочності головуючого, що забезпечують реалізацію визначеного пред-
метом відання головуючого обсягу його функцій, цілей та завдань у кримінальному провадженні 
в районному, районному в місті, міському чи міськрайонному суді, а також Вищому антикоруп-
ційному суді у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності,  
апеляційному суді у випадку, передбаченому КПК, яке включає підготовче судове провадження, 
судовий розгляд, ухвалення та проголошення судового рішення. 

З аналізу законодавчих положень, розміщених у КПК України, можна виокремити такі 
повноваження головуючого в судовому провадженні першої інстанції: 

– керує перебігом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку 
вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками кримінального провадження їхніх процесу-
альних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення з’ясування 
всіх обставин кримінального провадження, усуваючи із судового розгляду все, що не має зна-
чення для кримінального провадження; вживає необхідних заходів для забезпечення в судовому 
засіданні належного порядку (ст. 321); 

– у призначений для судового розгляду час відкриває судове засідання й оголошує розгляд 
відповідного кримінального провадження (ч. 1 ст. 342); 

– оголошує склад суду, прізвище запасного судді, якщо він призначений, прізвища про-
курора, потерпілого, цивільного позивача, обвинуваченого, захисника, цивільного відповідача, 
представників та законних представників, перекладача, експерта, спеціаліста, секретаря судово-
го засідання, роз’яснює учасникам судового провадження право відводу і з’ясовує, чи заявляють 
вони кому-небудь відвід (ч. 1 ст. 344); 

– після оголошення обвинувачення встановлює особу обвинуваченого, з’ясовуючи його 
прізвище, ім’я, по батькові, місце і дату народження, місце проживання, заняття та сімейний 
стан, роз’яснює йому суть обвинувачення і запитує, чи зрозуміле воно йому, чи визнає він себе 
винним і чи бажає давати показання. Якщо обвинувачених декілька, головуючий здійснює зазна-
чені дії щодо кожного з них (ч. 1 ст. 348); 

– якщо у кримінальному проваджені пред’явлено цивільний позов – запитує обвинуваче-
ного, цивільного відповідача, чи визнають вони позов (ч. 2 ст. 348); 

– надає стороні обвинувачення та стороні захисту право проголосити вступні промови 
(ч. 1 ст. 349); 

– перед допитом свідка встановлює відомості про його особу та з’ясовує стосунки свідка 
з обвинуваченим і потерпілим; з’ясовує, чи отримав свідок пам’ятку про права й обов’язки свід-
ка, чи зрозумілі вони йому, за необхідності роз’яснює їх, а також з’ясовує, чи не відмовляється 
він із підстав, встановлених Кодексом, від давання показань, і попереджає його про кримінальну 
відповідальність за відмову від давання показань та завідомо неправдиві показання (ч. 1 ст. 352); 

– приводить свідка до присяги (ч. 2 ст. 352); 
– перед допитом потерпілого встановлює відомості про його особу та з’ясовує стосунки 

потерпілого з обвинуваченим; з’ясовує, чи отримав потерпілий пам’ятку про права й обов’язки 
потерпілого, чи зрозумілі вони йому, у разі необхідності роз’яснює їх, а також попереджає його 
про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання (ч. 1 ст. 353) тощо. 

Так, правомочність керування перебігом судового засідання й усунення із судового роз-
гляду всього, що не має значення для кримінального провадження, передбачена у ст. 321 КПК 
України, надає головуючому судді право знімати запитання учасників судового розгляду, якщо 
вони спрямовані на дослідження обставин, які вже достатньо з’ясовані, або явно виходять за 
межі кримінального провадження. До того ж головуючий уповноважений надавати вказівки су-
довому розпоряднику щодо організації підготовки залу судового засідання до слухання в ньому 
справи, забезпечення додержання особами, які є в суді, встановлених правил та інших заходів, 
спрямованих на сприяння веденню судового засідання [9] тощо. 
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Керування перебігом судового засідання передбачає, що головуючий спрямовує судове 
слідство на забезпечення сторонам рівних можливостей вільно, способом, який вони вибирають, 
але який водночас не суперечить вимогам закону, здійснювати свої права, що є одним із функціо- 
нальних обов’язків головуючого в судовому провадженні першої інстанції як керуючого судо-
вим засіданням. 

Головуючий уповноважений вживати всіх необхідних заходів для дотримання порядку 
в залі судового засідання. Водночас на осіб, присутніх у залі судового засідання, кримінальний 
процесуальний закон покладає обов’язок дотримання певних правил: під час входу до залу суду 
та виходу суду вони повинні встати. Сторони кримінального провадження допитують свідків 
та заявляють клопотання, подають заперечення стоячи й лише після надання їм слова головую-
чим у судовому засіданні. Свідки, експерти, спеціалісти дають показання стоячи на місці, призна-
ченому для свідків. Особи, присутні в залі, заслуховують вирок суду стоячи [7] тощо. 

Водночас варто зазначити, що кримінальним процесуальним законодавством головуючий 
уповноважений надати дозвіл на відхилення від зазначених вище правил у судовому засідан-
ні. Таке рішення ухвалюється ним, базуючись на суддівському розсуді. У КПК України, у ст. 3, 
що присвячена визначенню основних термінів Кодексу, немає визначення суддівського розсуду.  
З огляду на вказане, виникає потреба звернутися до наукової літератури. Так, наприклад, варта 
уваги позиція відомого дослідника Аарона Барака [1, с. 13–14], який розглядає суддівський роз-
суд як повноваження, надане особі, яка володіє владою вибирати між двома чи більше альтер-
нативами, коли кожна з них є законною. Науковець зазначає, що суддівський розсуд апріорі не є 
ні емоційним, ні розумовим станом. На його думку, це радше юридична умова, за якої суддя має 
право робити вибір із декількох варіантів. А. Барак використовує для пояснення цього явища таке 
порівняння: «Це начебто правовий шлях привів до роздоріжжя, і суддя повинен, не маючи ясного 
та точного стандарту для керівництва, вирі- шити, яким шляхом іти». Тобто автор наголошує 
на можливості вибору, а не на свободі, незалежній від будь-яких чинників. Він говорить про те, 
що розсуд передбачає «радше зону можливостей, аніж просто одну позицію» [1, с. 15]. 

Натомість В. Вапнярчук зазначає, що під судовим розсудом у кримінальному процесі не-
обхідно розуміти здійснюваний у регламентованому законом порядку специфічний вид право-
застосовчої діяльності суду, сутність якого полягає у здійсненні з підстав, визначених законом, 
за вчасною волею вибору з декількох рівнозаконних альтернатив найбільш ефективної (дієвої),  
виходячи з визначених законом мети, завдань, принципів кримінального провадження, його кон-
кретних обставин та сформованої доказової бази, а також керуючись морально-правовими ка-
тегоріями справедливості, добро- совісності, розумності та пропорційності [3, c. 239]. На нашу 
думку, найбільш вдалий є підхід, запропонований В. Вапнярчуком. Уважаємо, що саме такий 
підхід необхідно взяти за основу у процесі розроблення законодавчого тлумачення суддівського 
розсуду, пропонуємо законодавчо закріпити наведене визначення терміна «суддівський розсуд» 
у ст. 3 КПК України з незначним його коригуванням для спрощення розуміння в такій редакції: 
«Суддівський розсуд – це різновид правозастосовчої діяльності суду, що здійснюється в регла-
ментованому законом порядку та полягає у здійсненні з підстав, визначених законом, вибору 
з декількох рівнозаконних альтернатив найбільш ефективної (дієвої), з огляду на визначені зако-
ном мету, завдання, принципи кримінального провадження, його конкретні обставини та сформо-
вану доказову базу, а також керуючись морально-правовими категоріями справедливості, добро-
совісності, розумності та пропорційності». 

Водночас варто вказати, що загалом норми кримінального процесуального законодавства 
містять чималу кількість повноважень головуючого в судовому провадженні першої інстанції. 
Однак не можна не звернути увагу на їх надмірну розпорошеність у тексті КПК України та не-
достатність у кримінальному процесі, що зумовлює необхідність внесення деяких законодавчих 
змін. Ідеться насамперед про необхідність систематизації повноважень головуючого в судовому 
провадженні першої інстанції та розширення їх переліку. Зокрема, за доречне видається систе-
матизувати повноваження головуючого в судовому провадженні першої інстанції, визначивши їх 
у КПК окремою статтею [13]. 

Крім того, з огляду на євроінтеграційний курс нашої держави, сьогодні необхідне подаль-
ше вдосконалення кримінального процесуального законодавства України в напрямі узгоджен-
ня його з європейськими вимогами та стандартами. Так, законодавець, зважаючи на те, що 
для з’ясування обставин, які мають значення для правильного вирішення кримінальної справи, 
необхідна активна участь суб’єктів процесу, що належать до двох протилежних за змістом вико-
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нуваних ними функцій сторін – обвинувачення і захисту, закріпив у Конституції України як одну 
з  основних засад судочинства змагальність сторін і свободу в наданні ними суду своїх доказів і 
в доведенні перед судом їхньої переконливості (п. 3 ч. 1 ст. 129). Суду в цьому змаганні відведена 
роль безстороннього спостерігача, який має виконувати функцію правосуддя, зберігаючи свою 
неупередженість [3, c. 51]. 

Відповідно до положень ч. 1 ст. 47 КПК України, захисник зобов’язаний використовувати 
засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення 
дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування об-
ставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну 
відповідальність підозрюваного, обвинуваченого. 

Цікавою в даному контексті видається практика Європейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ). У своїй практиці ЄСПЛ неодноразово констатував порушення права на захист у справах, 
де захисник формально був призначений, проте не здійснював ефективного захисту, що станови-
ло істотне порушення вимог КПК (справа «Яременко проти України» від 12 червня 2008 р.[12]). 

Крім того, у п. 262 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і 
Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 р. [10] Суд наголосив, що, хоча право кожного обви-
нуваченого у вчиненні злочину на ефективний захист, наданий захисником, який, у разі потреби, 
призначається офіційно, не є абсолютним, воно є однією з основних ознак справедливого судово-
го розгляду. Встановлені під час апеляційного перегляду обставини свідчать про те, що обвинува-
чений відмовився від захисника з тих підстав, що вона, на його думку, не здійснювала належним 
чином захисту його прав, а захисник цих обставин не спростувала. Тобто призначений захисник 
унаслідок неналеж- ного виконання своїх професійних обов’язків не забезпечив ефективного 
захисту обвинуваченого, чого потребували інтереси правосуддя, що є порушенням п. п. «с» п. 3 
ст. 6 Міжнародної конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» [5]. За наявності 
ознак «символічного надання послуг» захисниками, ураховуючи практику ЄСПЛ у справі «Яре-
менко проти України» від 12 червня 2008 р., апеляційний суд уважає, що це становило істотне 
порушення вимог КПК. 

Заслуговує на увагу в даному контексті також справа проти Хорватії: «Адвокат діяв як па-
сивний спостерігач у провадженні про утримання особи у психіатричній лікарні. А національний 
суд не зважив на відсутність ефективного юридичного представництва. Отже, мало місце пору-
шення Конвенції». Такого висновку дійшов Європейський суд з прав людини у справі «Чутура 
проти Хорватії» (заява No 55942/15) [11]. 

Виходячи з вищевикладеного, на нашу думку, доцільно було б надати головуючому комп-
лекс контролюючих повноважень стосовно активної позиції захисту та передбачити у складі про-
цесуального статусу головуючого у кримінальному провадженні відповідальність головуючого 
за пасивного адвоката. Такі зміни сприятимуть реалізації принципу «забезпечення права на за-
хист», передбаченого у ст. 20 КПК України. 

Отже, правове регулювання повноважень головуючого в судовому провадженні першої 
інстанції потребує подальшого наукового вивчення з метою виявлення недоліків та шляхів удо-
сконалення. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  
ПРИ ОБРАННІ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ЗАСТАВИ

APPLICATION OF THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT  
OF HUMAN RIGHTS IN THE ELECTION OF A PRESIDENTIAL MEASURE  

BY THE INVESTIGATING JUDGE IN THE FORM OF A SECURITY

Актуальність статті полягає в тому, що в кримінальному судочинстві України 
передбачено низку гарантій особи, які забезпечують дотримання прав та міжнарод-
них стандартів під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, який є, в 
тому числі, альтернативним запобіжним заходом при обранні запобіжного заходу у 
вигляді взяття під варту, що збільшує актуальність питання забезпечення гарантій. 
На даний час у правозастосовній практиці існує ряд не вирішених проблем, які 
призводять до неоднакового застосування гарантій, в теорії кримінального процесу 
залишається не визначеним об’єкт гарантій забезпечення прав учасників кримі-
нального провадження при обранні запобіжного заходу, систему гарантій, критерії, 
які свідчать про забезпечення гарантій. Аналіз теоретичних напрацювань свідчить 
про відсутність однакового підходу до обставин, які враховуються слідчими суд-
дями при обранні запобіжного заходу у вигляді застави. Аналіз правозастосовної 
практики свідчить, що слідчі судді при реалізації своїх повноважень враховують 
не однакові обставини, що призводить до різного застосування норм міжнародного 
права, практики Європейського суду з прав людини та національного законодав-
ства. У статті досліджуються повноваження слідчого судді як гаранта забезпечення 
прав учасників кримінального провадження при обранні запобіжного заходу у ви-
гляді застави. Здійснено аналіз правозастосовної практики щодо підходу до об-
ставин, які враховуються слідчими суддями при обранні запобіжного заходу у ви-
гляді застави. Визначено умови, за яких слідчий суддя може бути повноправним 
гарантом прав та свобод особи. В статі визначено правові та соціально-моральні 
умови за яких суд є гарантом прав і свобод особи під час застосування запобіжно-
го заходу. Визначено об’єкт гарантій забезпечення прав учасників кримінального 
провадження при обранні запобіжного заходу у вигляді застави. В статі виокрем-
лено систему гарантій забезпечення прав учасників кримінального провадження 
при обранні запобіжного заходу у вигляді застави. Здійснено аналіз рішень з Єди-
ного реєстру судових рішень для вивчення проблемних моментів правозастосовної 
практики, які виникають у слідчих суддів при реалізації повноважень при обранні 
запобіжного заходу у вигляді застави та визначено обставини, які стали підставою 
для скасування ухвали слідчого судді першої інстанції та постановлення нової. 

Ключові слова: застава, запобіжний захід, слідчий суддя, учасник криміналь-
ного провадження, підозрюваний, Європейський суд з прав людини.

The relevance of the article is that the criminal proceedings of Ukraine provide a 
number of guarantees of the person that ensure compliance with rights and international 
standards when applying a precautionary measure in the form of bail, which is, inter 
alia, an alternative precautionary measure when choosing a precautionary measure in 
the form of guard, which increases the relevance of the issue of guarantees. Currently, 
in law enforcement practice there are a number of unresolved issues that lead to unequal 
application of guarantees, in the theory of criminal procedure remains undefined object 
of guarantees to ensure the rights of participants in criminal proceedings when choosing a 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz_cq60cH4AhUjlMMKHfC8CGwQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2584%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4_%25D0%25B7_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2_%25D0%25BB%25D1%258E%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8&usg=AOvVaw1msQvFjm9slFEbxSaXadHj
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measure of restraint, system of guarantees, criteria for ensuring guarantees. The analysis 
of theoretical developments shows the lack of a uniform approach to the circumstances, 
which are taken into account by the investigating judges when choosing a precautionary 
measure in the form of bail. The analysis of law enforcement practice shows that 
investigating judges take into account different circumstances when exercising their 
powers, which leads to different application of international law, the case law of the 
European Court of Human Rights and national law. The article examines the powers of 
the investigating judge as a guarantor of ensuring the rights of participants in criminal 
proceedings when choosing a measure of restraint in the form of bail. An analysis 
of law enforcement practice on the approach to the circumstances that are taken into 
account by investigating judges when choosing a measure of restraint in the form of bail. 
The conditions under which the investigating judge can be a full-fledged guarantor of the 
rights and freedoms of a person are defined. The article defines the legal and socio-moral 
conditions under which the court is the guarantor of the rights and freedoms of the person 
during the application of the precautionary measure. The object of guarantees of ensuring 
the rights of participants in criminal proceedings in choosing a measure of restraint in the 
form of bail is defined. The article highlights the system of guarantees to ensure the rights 
of participants in criminal proceedings when choosing a measure of restraint in the form 
of bail. The analysis of decisions from the Unified Register of Court Decisions is carried 
out to study the problematic aspects of law enforcement practice that arise in investigative 
judges in exercising their powers when choosing a precautionary measure in the form of bail 
and identify the circumstances that led to revoking the decision of the investigating judge.

Key words: pledge, precaution, the investigating judge, participant in criminal 
proceedings, suspect, European Court of Human Rights.

Постановка проблеми. В кримінальному судочинстві України передбачено низку гаран-
тій особи, які забезпечують дотримання прав та міжнародних стандартів під час застосування 
запобіжного заходу у вигляді застави, який є, в тому числі, альтернативним запобіжним заходом 
при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, що збільшує актуальність питання за-
безпечення гарантій. На даний час у правозастосовній практиці існує ряд не вирішених проблем, 
які призводять до неоднакового застосування гарантій, в теорії кримінального процесу залиша-
ється не визначеним об’єкт гарантій забезпечення прав учасників кримінального провадження 
при обранні запобіжного заходу, систему гарантій, критерії, які свідчать про забезпечення гаран-
тій. Аналіз теоретичних напрацювань свідчить про відсутність однакового підходу до обставин, 
які враховуються слідчими суддями при обранні запобіжного заходу у вигляді застави. Аналіз 
правозастосовної практики свідчить, що слідчі судді при реалізації своїх повноважень врахову-
ють не однакові обставини, що призводить до різного застосування норм міжнародного права, 
практики ЄСПЛ та національного законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наявність проблем, що виникають з питань 
гарантування прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави при 
реалізації повноважень слідчим суддею зумовлено, насамперед, недостатньою науковою розроб-
кою теоретичних положень щодо їх юридичної природи. 

Так, окремі проблемні питання реалізації повноважень слідчим суддею як грантом забез-
печення прав учасників кримінального провадження при обранні запобіжного заходу у вигляді 
застави у кримінальному судочинстві досліджували Ю. П. Аленін, О. А. Банчук, Т. В. Варфоло-
меєва, В. І. Галаган, Н. В. Глинська, І. В. Гловюк, О. В. Гончар, М. В. Даньшин, В. С. Зеленець-
кий, О. В. Капліна, О. Б. Комарницька, В. А. Колесник, Тертишник, О. І. Тищенко, О. Ю. Татаров, 
А. Р. Туманянц, В. Г. Уваров, Л. Д. Удалова, О. О. Юхно, О. Г. Яновська та інші. Їх наукові дороб-
ки стали теоретичною основою дослідження та стали підґрунтям для пошуку шляхів вирішення 
актуальних на сьогодні проблем правозастосовної практики. 

З огляду на зазначене метою дослідження зазначеної статті є визначення кола таких об-
ставин з урахуванням норм міжнародного права, практики ЄСПЛ та національного законодав-
ства для забезпечення прав особи та виконання завдань кримінального судочинства, визначених  
у ст. 2 КПК України. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положення-
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ми підпункту «c» пункту 1 цієї статті Конвенції, має негайно постати перед суддею чи іншою 
посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпече-
но розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке 
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання [1]. Застава виконує 
роль такої гарантії та, як показує практика, є ефективним запобіжним заходом, який застосову-
ється як альтернативний запобіжний захід при затриманні так і як самостійний запобіжний захід. 
При цьому гарантом забезпечення прав учасників кримінального провадження при обранні запо-
біжного заходу у вигляді застави виступає слідчий суддя. 

Слідчий суддя уповноважений забезпечувати законність та обґрунтованість обмеження 
конституційних прав і свобод людини на стадії досудового слідства в кримінальному проваджен-
ні, до компетенції якого належить прийняття рішення про застосування заходів кримінально-про-
цесуального примусу, проведення слідчих та інших процесуальних дій, що обмежують консти-
туційні права людини, розгляд скарг на дії (бездіяльність) слідчого та прокурора. Основним 
призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які бе-
руть участь у кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження в справі на стадії 
досудового розслідування [2, с. 131]. Тобто саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, 
є своєрідним грантом забезпечення прав і свобод людини на стадії досудового слідства в цілому 
та при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, зокрема. 

Слідчий суддя може бути повноправним гарантом прав та свобод особи за певних взаємо-
пов’язаних умов. Аналіз теоретичних досліджень свідчить, що такі умови можуть бути правові 
та соціально-моральні.

Правовими умовами, за яких суд є гарантом прав і свобод особи під час застосування 
запобіжного заходу, є норми кримінального процесуального закону, неухильне дотримання яких 
суб’єктом правозастосування не дозволить піддавати сумніву його процесуальне рішення, давати 
підстави для оскарження. Це права та обов’язки слідчого судді, судді щодо застосування запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою, а також гарантії незалежності суддів, які визначені 
Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а також іншими правовими актами. 

Соціально-моральними умовами, за наявності яких суд є гарантом прав і свобод особи 
під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, слід вважати умови, які створюють 
внутрішнє переконання судді у правильності прийняття ним процесуального рішення про об-
меження права особи на свободу і засновані та не суперечать стандартам у сфері судочинства, 
Кодексу суддівської етики, Бангалорським принципам поведінки суддів тощо. Ними є людяність, 
чесність, справедливість, некорумпованість, непідкупність, принциповість, патріотизм, професі-
оналізм, старанність тощо [3, с. 129-130]. 

Комплексне поєднання зазначених умов сприяє об’єктивності, незалежності й неупере-
дженості суду у питанні застосування запобіжного заходу як гаранту прав і свобод при його 
застосуванні[3, с. 129-130].

В. М. Трофименко та А. Р. Тумаянц вказують, що судовий контроль на стадії досудового 
слідства носить гарантійний правоохоронний характер як стосовно людини, громадянина, так і 
щодо правосуддя у кримінальних справах, оскільки він покликаний не допустити незаконного 
обмеження конституційних прав учасників кримінальної процесуальної діяльності, а у разі не-
обхідності – швидко й ефективно їх відновити порушені права [4, с. 202]. Зокрема, основна мета 
реалізації повноважень слідчим суддею, як гарантом забезпечення прав учасників кримінального 
провадження при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, полягає у забезпеченні з одного 
боку прав підозрюваного, а з іншого забезпечення інтересів правосуддя. Слідчим суддею вста-
новлюється законність та обґрунтованість застосування норм кримінально-процесуального зако-
нодавства щодо конкретного випадку обрання запобіжного заходу, враховуючи можливі негатив-
ні наслідки його застосування, виконуючи при цьому вимоги законодавства [5, с. 13]. 

За своєю сутністю гарантії є системою умов, що забезпечують задоволення інтересів лю-
дини. Їх основною функцією є виконання зобов’язань державою та іншими суб’єктами в сфері 
реалізації прав особистості [6, с. 113]. В аспекті забезпечення прав учасників кримінального про-
вадження при обранні запобіжного заходу у вигляді застави слідчий суддя повинен забезпечити 
права та виконання зобов’язань підозрюваної особи, щодо якої застосується запобіжний захід, 
які виникають з набуттям статусу підозрюваної особи. При цьому, об’єктом гарантій забезпечен-
ня прав учасників кримінального провадження при обранні запобіжного заходу у вигляді застави 
виступають суспільні відносини, які виникають між стороною захисту та стороною обвинувачен-
ня у зв’язку з набуттям статусу підозрюваного.
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Аналіз теоретичних напрацювань та аналіз поняття і змісту значення «гарантій» доз-
воляє виокремити систему гарантій забезпечення прав учасників кримінального провадження 
при обранні запобіжного заходу у вигляді застави. Так, на нашу думку такі гарантії включають 
в себе: міжнародні акти, до яких належить Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод, рішення ЄСПЛ, Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 
«Про взяття під варту до суду» та інші міжнародні нормативно-правові акти; юридичні акти, 
тобто закони, підзаконні та інші нормативні акти, які містять норми про права і свободи людини, 
зокрема Конституція України, Закон України про статус судів, КПК України; організаційно-пра-
вову діяльність слідчого судді, сторони захисту та сторони обвинувачення під час вирішення 
питання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, яке полягає у веденні слідчим суд-
дею судового процесу відповідно до вимог КПК України, з дотриманням всіх етапів розгляду 
клопотання та розподіл процесу таким чином, щоб кожен учасник процесу міх реалізувати ме-
ханізми захисту своїх прав в ході розгляду клопотання, а також забезпечення судового розгля-
ду з дотриманням принципу поваги до суду; механізми забезпечення захисту прав при обранні 
запобіжного заходу у вигляді застави, до яких можна віднести право відводу учасників процесу, 
право на заперечення, які реалізуються безпосередньо після вчинення процесуальних дій, право 
заявляти клопотання, тощо.

Для вивчення проблемних моментів правозастосовної практики, які виникають у слід-
чих суддів при реалізації повноважень при обранні запобіжного заходу у вигляді застави нами 
було здійснено аналіз рішень з Єдиного реєстру судових рішень. В ході аналізу правозастосовної 
практики, а саме ухвал суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційних судів 
всіх регіонів України, нами було виокремлено обставини, які стали підставою для скасування 
ухвали слідчого судді першої інстанції та постановлення нової. Так встановлено наступні обста-
вини, які стали підставою для скасування ухвали слідчого судді першої інстанції та постанов-
лення нової: ухвала слідчого судді винесена без урахування всіх фактичних обставин справи, 
оскільки прокурором в судовому засіданні не доведено обставини для обрання найбільш суворо-
го запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з метою запобігання ризикам, зазначеним 
у клопотанні, крім того, під час розгляду клопотання не враховано обставин, які характеризують 
особу підозрюваного, міцність соціальних зав’язків, помірність розміру застави [7]; слідчий суд-
дя визначив розмір застави, який є завідомо непомірний для підозрюваного [8]; не враховано 
тяжкість покарання [9]; в ході розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного за-
ходу підозрюваному слідчий суддя не виконав вимог ч. 5 ст. 182 КПК України, не навів доказів 
на підтвердження виключності випадку, не навів підстав для визначення застави у розмірі, що 
перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб [9]; в порушен-
ня ст. 182 КПК України визначено розмір застави в гривневому еквіваленті, однак не вказано 
кількість прожиткових мінімумів; не доведено наявність всіх обставин, передбачених частиною 
першою статті 194 КПК України; не враховано розмір завданої майнової шкоди і що визначений 
розмір застави значно перевищує її; слідчий суддя не врахував вимоги ч. 4 ст. 182 КПК України, 
відповідно до якої розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин 
кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, 
інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, визначивши 
розмір застави непомірним для підозрюваного, обвинуваченого; при визначенні підозрюваному 
застави слідчий суддя не встановив наявності у підозрюваного такої кількості майна, яке б давало 
йому можливість внести визначену заставу і вона б не була для підозрюваного непомірною.

Пропонуємо проаналізувати рішення слідчих суддів та порівняти їх з рішеннями ЄСПЛ 
для утворення уявлення про те, як практика ЄСПЛ застосовується в практиці національних судів. 

Аналіз правозастосовної практики допоміг визначити деякі проблемні аспекти, зокрема, 
звертає на себе той факт, що слідчі судді часто визначають суму застави в гривнях, в той час, як 
вона має визначатись в прожиткових мінімумах доходів громадян, що стає непоодинокою підста-
вою для скасування рішення слідчого судді першої інстанції та постановлення нового рішення.

Слідчі судді по різному оцінюють обставини, які підлягають оцінці та допускають по-
рушення, пов’язані із визначенням суми застави, що включає не правильне визначення розміру 
застави, а також не враховують майновий стан підозрюваного при її обранні, що створює умови 
непосильності її сплати, що виходячи з пракрити ЄСПЛ є порушенням частині 3 статті 5 Кон-
венції. Зазначене зумовлює необхідність визначення обставин, які необхідно враховувати при 
визначенні розміру застави. Для цього, окрім аналізу правозастосовної практики, ми розглянемо 
рішення ЄСПЛ, рішення слідчих суддів першої інстанції, теоретичні дослідження та спробуємо 
запропонувати власне бачення з цього приводу.
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Аналізуючи рішення ЄСПЛ «Ноймайстер проти Австрії» доходимо висновку, що суд при 
вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд визначає співмірність можливості на-
стання ризику уникнення від притягнення до відповідальності з строками застосування запобіж-
ного заходу [10].

Слід зазначити про те, що на нашу дуку є такою, що підлягає критиці позиція слідчих 
суддів, яка полягає в тому, що при обранні запобіжного заходу враховується розмір завданих 
збитків, який прослідковується при вивченні правозастосовної практики. Основною метою за-
стосування застави не є відшкодування шкоди, завданої злочином. Так, у рішенні ЄСПЛ «Но-
ймайстер проти Австрії» зазначено, що австрійські суди базували свої розрахунки головним 
чином на розмірі збитків, спричинених правопорушеннями, у вчиненні яких підозрювався Но-
ймайстер, які він міг би в подальшому відшкодувати [10]. На думку суду сума застави була 
такою, що взагалі не розглядалася як можлива. Разом з тим, відмова судових органів брати до 
уваги будь-яку з запропонованого підозрюваним розміру засови ставала все менш обґрунтова-
ною, чим більше відповідала розміру сума, яку можна було б вважати достатньою для забезпе-
чення явки особи на судовий розгляд [10].

 Встановлення розміру гарантії, яку має надати затримана особа, співмірної з сумою зав-
даного збитку, не відповідає частині 3 статті 5 (ст. 5-3) Конвенція виходячи з аналізу рішень 
ЄСПЛ. Гарантія, передбачена статтею 5-3 Конвенції покликана забезпечити не відшкодування 
збитків, а присутність обвинуваченого на слуханні. Тому суму застави слід оцінювати головним 
чином, посилаючись на особу підозрюваного, його майно та його стосунки з особами, які мають 
надати заставу. Така сума має настільки відповідати зазначеним обставинам, щоб ймовірність 
втрати застави у разі неявки підозрюваного в судове засідання, будуть достатнім стримуючим 
фактором для втечі [10].

Так, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, уповноважені органи влади 
повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про 
необхідність тримання обвинуваченого під вартою. Визначаючи суму застави, суди повинні бра-
ти до уваги ризик того, що підозрюваний може ухилитися від покарання, обставини особистого 
життя та тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється особа. Розмір застави повинен визна-
чатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим 
засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином пере-
шкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні [11].

В рішенні Європейського суду з прав людини по справі «Пунцельт проти Чехії» (Punzelt 
v. Czech Republic) № 31315/96 від 25.04.2000 суд визнав, що при визначенні розміру застави 
крім майнового стану особи слід враховувати майновий стан осіб, у групі з якими було вчинено 
злочин, а також можливість внесення застави іншими суб’єктами за договірними відносинами, 
зокрема, страхування, платоспроможність яких не пропорційна майновому стану особи [12]. 
В цьому ж рішенні судом також враховано співмірність розміру застави та масштабів фінансових 
операцій, які інкримінувалися заявнику [12].

Висновки. Таким чином проаналізувавши ці та інші рішення ЄСПЛ, теоретичні дослі-
дження та правозастосовну практику можна виокремити обставини, які необхідно враховувати 
при визначенні суми застави підозрюваному, так до яких належать: визначити співмірність мож-
ливості настання ризику уникнення від притягнення до відповідальності з строками застосу-
вання запобіжного заходу (ступенем впевненості, яка можлива в тому, що перспектива втрати 
забезпечення у випадку його неявки в суд послужить достатнім фактором, виключаючи з його 
сторони будь-яке бажання зникнути); майновий стан особи, а також майновий стан осіб, у групі з 
якими було вчинено злочин; можливість внесення застави іншими суб’єктами; співмірність роз-
міру застави та масштабів фінансових операцій, які інкримінуються; врахувати дані про особу 
підозрюваного, обставини особистого життя, його майно та його стосунки з особами, які мають 
надати заставу; ризик того, що підозрюваний може ухилитися від покарання; тяжкість злочину, 
у вчиненні якого підозрюється особа; обґрунтованість підозри; тяжкість покарання, що загро-
жує підозрюваному у разі визнання його винуватим; обставини інкримінованого підозрюваному 
кримінального правопорушення, зокрема місце вчинення кримінально-протиправних дій та їх 
кваліфікуючі ознаки; характер таких кримінальних правопорушень; вчинення протиправних дій 
за попередньою змовою групою осіб, повторно, наявність судимостей; ризик можливого вчи-
нення підозрюваним іншого кримінального правопорушення; враховується також розмір доходу, 
отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення; враховується процесуальна по-
ведінка підозрюваного.
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