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АКТУАЛЬНО

Сучасне розуміння ролі та значення 
прокуратури в системі органів державної 
влади сприяло переформатуванню органі-
зації та діяльності прокурорів у всіх сферах 
суспільних правовідносин. Відповідно до 
чинних законів прокуратура вже не вико-
нує функцію нагляду за додержанням і за-
стосуванням законів. Функція представни-
цтва інтересів громадянина або держави в 
суді значно звужена та здійснюється лише 
у виключних випадках. Функція нагляду 
за додержанням законів при виконанні су-
дових рішень у кримінальних справах, при 
застосуванні інших заходів примусового ха-
рактеру, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян, – тимчасова, адже існує 
до набрання чинності законом про створен-
ня подвійної системи регулярних пенітен-
ціарних інспекцій. Прокуратура продовжує 
виконувати згідно з чинними законами 
функцію досудового розслідування, але та-
кож лише до початку роботи органів, яким 
законом будуть передані відповідні функції 
(Державне бюро розслідувань).

Однак разом зі звуженням функцій від-
булася диференціація суб’єктів, що їх ви-
конують. Так, за процесуальними відно-
синами у системі прокуратури здійснюють 
нагляд два прокурори, які мають різні пов-

новаження: керівник органу прокуратури 
та прокурор прокуратури.

Сьогодні суспільство зосереджене пе-
реважно на реформуванні кримінального 
блоку держави. Разом з тим поза увагою 
залишено удосконалення організації та ді-
яльності прокурорів у справах про адміні-
стративні правопорушення.

Питання процесуальної діяльності 
прокурорів у справах про адміністратив-
ні правопорушення вивчали О.В. Агєєв, 
С.А. Кулинич, В.В. Шемчук, В.В. Шуба, 
М.К. Якимчук та інші науковці, однак су-
часні особливості реформування прокура-
тури України та практичного застосування 
положень Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення свідчать про наяв-
ність проблем, що потребують вирішення.

Метою статті є дослідження проблем-
них питань і розмежування процесуальної 
компетенції керівника органу прокуратури 
та прокурора прокуратури у справах про 
 адміністративні правопорушення.

Сучасні суспільні відносини в сфері 
 адміністративних правопорушень вре-
гульовані Кодексом України про адміні-
стративні правопорушення від 7 грудня 
1984 року [1] (КупАП), тобто кодифікованим 
нормативно-правовим актом, що прийня-

АКТУАЛЬНО

Валерій КАРПУНЦОВ
народний депутат України, 
кандидат юридичних наук, 
заслужений юрист України

УДК 343.163
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ВАЛЕРІЙ КАРПУНЦОВ 

тий ще за часів радянської доби. При цьому 
за останні 32 роки до КУпАП внесено понад 
400 різноманітних змін та доповнень. Біль-
ше того, відповідно до ст. 2 КУпАП законо-
давство України про адміністративні пра-
вопорушення складається з цього Кодексу 
та інших законів України. Такий підхід 
до нормативного врегулювання важливих 
суспільних відносин суперечить євроінте-
граційним прагненням України та засадам 
правової визначеності.

Завданням КУпАП є охорона прав і сво-
бод громадян, власності, конституційного 
ладу України, прав і законних інтересів під-
приємств, установ і організацій, встановле-
ного правопорядку, зміцнення законності, 
запобігання правопорушенням, виховання 
громадян у дусі точного і неухильного до-
держання Конституції і законів України, 
поваги до прав, честі і гідності інших гро-
мадян, до правил співжиття, сумлінного 
виконання своїх обов’язків, відповідаль-
ності перед суспільством. У зв’язку із цим 
О.В. Агєєв справедливо зазначає, що усві-
домлення природи й суті адміністратив-
ного процесу як важливого правового яви-
ща є необхідним і для розуміння проблем 
правового становища кожного із суб’єктів 
адміністративно-процесуальної діяльності. 
Не є винятком і прокурор. Це сприятиме, на 
наш погляд, більш чіткому визначенню міс-
ця прокурора у загальній системі суб’єктів 
адміністративного процесу, акцентуван-
ню уваги на тих ключових моментах, які 
дали б можливість намітити шляхи удоско-
налення прокурорської діяльності в межах 
адміністративного процесу, визначенню 
пріоритетів нагляду за законністю в зазна-
ченій сфері. Водночас чітке усвідомлення 
суті адміністративного процесу безумовно 
слугує фактором, що забезпечує відповідну 
спрямованість і ефективність діяльності 
прокурорів [2, с. 11].

Однак після прийняття Закону України 
«Про прокуратуру» [3] у 2014 році було транс-
формовано підходи до розуміння суб’єктів 
процесуальної діяльності з боку органів 
прокуратури. Так, у ст. 15 Закону України 
«Про прокуратуру» визначено вичерпний 
перелік прокурорів в Україні, котрі мають 
єдиний статус незалежно від місця про-

куратури в системі прокуратури України 
чи адміністративної посади, яку прокурор 
обіймає у прокуратурі. З огляду на це з’ясу-
вання та чітке розмежування компетенції 
керівника органу прокуратури та прокуро-
ра прокуратури у справах про адміністра-
тивні правопорушення можуть позитивно 
вплинути на ефективність та дієвість від-
повідної процесуальної діяльності.

Слід вказати, що питання компетенції 
прокурорів у справах є малодослідженими. 
При цьому кримінальну процесуальну ком-
петенцію прокурора у досудовому проваджен-
ні досліджено у дисертації на здобуття нау-
кового ступеня кандидата юридичних наук 
І.В. Єни [4]. Так, за результатами досліджен-
ня І.В. Єна сформулювала авторське визна-
чення кримінальної процесуальної компетен-
ції прокурора у досудовому провадженні як 
правової категорії, визначеної Конституцією 
та законами України, яка має внутрішню єд-
ність та узгодженість і являє собою певний по-
кладений на прокурора обсяг здійснюваної у 
перебігу досудового розслідування державної 
діяльності, що включає кримінальні проце-
суальні функції, предмети відання та владні 
повноваження [4, с. 9]. Фактично зазначена 
позиція є досить слушною та може бути взята 
за основу при вирішенні мети цієї статті.

Для більш повного розуміння ролі та 
місця керівника прокуратури та прокурора 
прокуратури у справах про адміністративні 
правопорушення слід системно проаналізу-
вати положення КУпАП.

Необхідно визначити, яку саме функ-
цію виконує керівник органу прокуратури 
та прокурор прокуратури у справах про 
адміністративні правопорушення. Консти-
туція України [5] не містить відповідних 
положень. У свою чергу, в Законі України 
«Про прокуратуру» передбачено функції 
представництва інтересів громадянина 
або держави в суді та у ст. 23 вказано, що у 
разі встановлення ознак адміністративно-
го чи кримінального правопорушення про-
курор зобов’язаний здійснити передбачені 
законом дії щодо порушення відповідного 
провадження. Однак така норма Закону не 
може бути взята за основу при визначенні 
процесуальної функції у справах про адмі-
ністративні правопорушення, адже лише 
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вказує на певний порядок дій прокурора у 
відповідній ситуації.

Розглядаючи положення КУпАП, слід 
виокремити ст. 250 «Прокурорський нагляд 
за виконанням законів при провадженні 
в справах про адміністративні правопору-
шення». Як вбачається з назви статті, зако-
нодавець конкретизував назву відповідної 
функції прокурора. Одразу зазначимо, що 
вказана норма не піддалася жодним змі-
нам після прийняття Закону України «Про 
прокуратуру» у 2014 році.

Водночас ст. 250 КУпАП оперує дефініці-
ями «прокурор» та «заступник прокурора» в 
чіткій послідовності, що значно ускладнює 
розмежування компетенції керівника орга-
ну прокуратури та прокурора прокуратури. 
Адже згідно з наведеними вище положен-
нями ст. 15 Закону України «Про прокурату-
ру» під поняттям прокурор може виступати 
як керівник органу прокуратури будь-якого 
рівня та заступник керівника органу про-
куратури будь-якого рівня, так і прокурор 
прокуратури будь-якого рівня.

Слід звернути увагу на обсяг повнова-
жень прокурора, що визначені у ст. 250 
 КУпАП. Так, прокурор, заступник проку-
рора, здійснюючи нагляд за додержанням 
і правильним застосуванням законів при 
провадженні в справах про адміністратив-
не правопорушення, мають право:

– порушувати провадження в справі про 
адміністративне правопорушення;

– знайомитися з матеріалами справи;
– перевіряти законність дій органів (по-

садових осіб) при провадженні в справі;
– брати участь у розгляді справи;
– заявляти клопотання;
– давати висновки з питань, що виника-

ють під час розгляду справи;
– перевіряти правильність застосування 

відповідними органами (посадовими особа-
ми) заходів впливу за адміністративні пра-
вопорушення;

– вносити подання, оскаржувати поста-
нову і рішення по скарзі в справі про адмі-
ністративне правопорушення, а також вчи-
няти інші передбачені законом дії.

Проте, незважаючи на назву ст. 250 
 КУпАП, окремі повноваження прокурора у 
справах про адміністративні правопорушення 

не можна зводити до наглядової діяльності за 
їх правовою природою. Наприклад, повнова-
ження, пов’язані з: участю у розгляді справи; 
заявленням клопотання; наданням виснов-
ків з питань, що виникають під час розгляду 
справи; внесенням подання, оскарженням 
постанов і рішень по скарзі в справі про адмі-
ністративне правопорушення. Адже наведені 
повноваження здійснюються у судовій ста-
дії розгляду адміністративної справи, в якій 
на гляду прокурора бути не може. У цьому 
випадку варто погодитися з В.В. Шемчуком, 
який стверджує, що на кожній зі стадій діяль-
ність прокурора із забезпечення законності 
має свої особливості, обумовлені завданнями 
кожної із стадій та його відповідними проце-
суальними можливостями. Слід зазначити, 
що на стадії порушення провадження у справі 
про адміністративне правопорушення проку-
рор здійснює не тільки нагляд за законністю 
дій та рішень осіб, що уповноважені здійсню-
вати ті чи інші процесуальні дії, а й виступає 
суб’єктом порушення провадження [6, с. 92].

Для розуміння розмежування процесу-
альної компетенції керівника органу про-
куратури та прокурора прокуратури у спра-
вах про адміністративні правопорушення 
варто більш детально розглянути окремі з 
наведених повноважень.

Так, КУпАП прямо не визначає різницю 
між питанням про порушення проваджен-
ня в справі про адміністративне правопору-
шення прокурором та складанням протоко-
лу про адміністративне правопорушення. 
Адже у ст. 250 КУпАП взагалі не визначено 
повноваження прокурора щодо складання 
протоколу про адміністративне правопору-
шення (якщо це не пов’язувати з тезою «вчи-
няти інші передбачені законом дії»), хоча це 
прямо передбачено у п. 11 ч. 1 ст. 255 КУпАП. 
Таке широке формулювання передбачає, 
що прокурор може порушити питання про 
відкриття будь-якого провадження в спра-
ві про адміністративне правопорушення та 
звернутися з відповідною вимогою до упов-
новаженого органу. Однак у КУпАП варто 
було б визначити, хто саме має направляти 
таку вимогу: керівник органу прокуратури 
чи прокурор прокуратури.

Розглядаючи питання складення прото-
колу про адміністративні правопорушення, 
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доходимо висновку, що відповідно до на-
веденого вище положення п. 11 ч. 1 ст. 255 
 КУпАП прокурор має право складати прото-
коли про адміністративні правопорушення, 
передбачені ст.ст. 172-4–172-20, 185-4, 185-8, 
185-11  КУпАП. Однак КУпАП не конкрети-
зує суб’єкта складання (керівник органу про-
куратури чи прокурор прокуратури).

Участь у розгляді справи судом є обов’яз-
ковою у справах про адміністративні пра-
вопорушення, передбачені ст.ст. 172-4–172-9 
КУпАП.

Зважаючи на таке положення КУпАП, в 
інших справах про адміністративні право-
порушення участь прокурора не забороне-
на. Проте незрозуміло, хто саме визначає 
прокурора, який бере таку участь: керівник 
органу прокуратури чи прокурор прокура-
тури особисто приймає рішення про таку 
участь.

Зазначені повноваження прокурорів 
щодо складання протоколу про адміністра-
тивне правопорушення та участь у розгляді 
адміністративної справи судом пов’язані з 
таким інститутом, як призначення про-
курора. Однак поняття призначення та 
зміни прокурора у провадженні є лише у 
кримінальному провадженні. А тому для 
виконання завдань, передбачених у ст. 2 
КУпАП, та правильного правозастосування 
положень КУпАП існує нагальна потреба у 
запровадженні подібного інституту в про-
вадженні про справи про адміністративні 
правопорушення.

Перевірка законності дій органів (поса-
дових осіб) при провадженні в справі фак-
тично є одним із основних інструментів 
прокурорського нагляду. Однак жодна нор-
ма КУпАП не визначає підстави та приводи 
цієї перевірки, ініціатора та порядок пере-
вірки. У цьому контексті невизначеними є 
дозвільні повноваження керівника органу 
прокуратури на здійснення його підлегли-
ми прокурорами таких перевірок.

Особливу увагу слід приділити питан-
ням перевірки правильності застосування 
відповідними органами (посадовими осо-
бами) заходів впливу за адміністративні 
правопорушення. Так, відповідно до ч. 5 
ст. 7 КУпАП прокурор здійснює нагляд за 
додержанням законів при застосуванні за-

ходів впливу за адміністративні правопо-
рушення шляхом реалізації повноважень 
щодо нагляду за додержанням законів при 
застосуванні заходів примусового характе-
ру, пов’язаних з обмеженням особистої сво-
боди громадян. Прямий зв’язок з наведеною 
нормою мають положення ст. 287 КУпАП, 
в яких визначено, що постанову у справі про 
адміністративне правопорушення може 
бути оскаржено прокурором у випадках, пе-
редбачених ч. 5 ст. 7 КУпАП, особою, щодо 
якої її винесено, а також потерпілим.

При цьому прокурори повинні наголо-
шувати на дотриманні строків адміністра-
тивного затримання, що може тривати не 
більш як три години. Статтею 263 КУпАП 
передбачено випадки повідомлення уповно-
важеними органами про адміністративне 
затримання особи прокурора у письмовій 
формі протягом двадцяти чотирьох годин з 
моменту затримання, зокрема:

осіб, які незаконно перетнули або зроби-
ли спробу незаконно перетнути державний 
кордон України, порушили порядок в’їзду 
на тимчасово окуповану територію України 
та виїзду з неї, порушили прикордонний ре-
жим, режим в пунктах пропуску через дер-
жавний кордон України або режимні пра-
вила у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, 
вчинили злісну непокору законному розпо-
рядженню або вимозі військовослужбовця 
чи працівника Державної прикордонної 
служби України або члена громадського 
формування з охорони громадського поряд-
ку і державного кордону, а також іноземців 
та осіб без громадянства, які порушили пра-
вила перебування в Україні або транзитно-
го проїзду через територію України, може 
бути затримано на строк до трьох годин для 
складення протоколу, а в необхідних ви-
падках для встановлення особи і з’ясування 
обставин правопорушення – до трьох діб;

осіб, які порушили правила обігу нар-
котичних засобів і психотропних речовин, 
може бути затримано на строк до трьох 
годин для складення протоколу, а в необ-
хідних випадках для встановлення особи, 
проведення медичного огляду, з’ясування 
обставин придбання вилучених наркотич-
них засобів і психотропних речовин та їх до-
слідження – до трьох діб.
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Водночас відсутня конкретизація, хто 
саме має бути повідомлений. При цьому за-
значена ситуація може негативно вплинути 
на забезпечення права особи на свободу та 
особисту недоторканність.

Також незрозумілими є повноважен-
ня щодо внесення прокурором подання та 
сфера дії такого акта реагування. Разом з 
тим у п. 1 ч. 6 ч. ст. 23 Закону України «Про 
прокуратуру» хоч і вказано на таке повно-
важення прокурора, як звернення до суду з 
позовом (заявою, поданням), але воно пов’я-
зане з виконанням функції представництва 
інтересів громадянина або держави в суді.

Таким чином, сучасна конструкція поло-
жень КУпАП щодо врегулювання питань, 

пов’язаних з розмежуванням компетенції 
керівника органу прокуратури та проку-
рора прокуратури, у більшості випадків 
суперечить засаді правової визначеності. 
Більше того, окремі недоліки законодав-
ства у справах про адміністративні право-
порушення негативно впливають на вико-
нання прокурором своїх обов’язків. Отже, 
існує потреба удосконалення законодав-
ства, зокрема, щодо: розмежування про-
цесуальної компетенції керівника органу 
прокуратури та прокурора прокуратури; 
удосконалення функції нагляду прокуро-
ра за виконанням законів при проваджен-
ні в справах про  адміністративні правопо-
рушення.
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Валерій КАРПУНЦОВ

КОМПЕТЕНЦІЇ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ПРОКУРАТУРИ  
ТА ПРОКУРОРА ПРОКУРАТУРИ У СПРАВАХ  

ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Розглянуто проблемні питання, пов’язані з розмежуванням процесуальної компетенції 
керівника органу прокуратури та прокурора прокуратури у справах про адміністративні 
правопорушення. Проаналізовано основні повноваження прокурора у справах про адміні-
стративні правопорушення з огляду на розмежування процесуальної компетенції керівни-
ка органу прокуратури та прокурора прокуратури. Надано пропозиції щодо удосконалення 
нормативного забезпечення процесуальної діяльності прокурора під час провадження у 
справах про адміністративні правопорушення.

Ключові слова: справи про адміністративні правопорушення; прокурор; керівник орга-
ну прокуратури; прокурор прокуратури; процесуальна компетенція.
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ВАЛЕРІЙ КАРПУНЦОВ 

Валерий КАРПУНЦОВ

КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ПРОКУРАТУРЫ  
И ПРОКУРОРА ПРОКУРАТУРЫ ПО ДЕЛАМ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с разграничением процессуальной ком-
петенции руководителя органа прокуратуры и прокурора прокуратуры по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Проанализированы основные полномочия прокурора по 
делам об административных правонарушениях с точки зрения разграничения процессу-
альной компетенции руководителя органа прокуратуры и прокурора прокуратуры. Даны 
предложения по усовершенствованию нормативного обеспечения процессуальной деятель-
ности прокурора в ходе производства по делам об административных правонарушениях.

Ключевые слова: дела об административных правонарушениях; прокурор; руководи-
тель органа прокуратуры; прокурор прокуратуры; процессуальная компетенция.

Valerii KARPUNTSOV

COMPETENCE OF A PROSECUTOR’S OFFICE HEAD  
AND OF A PROSECUTOR IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES

The article examines problematic issues of delimitation of procedural competence between a 
prosecutor’s office head and a prosecutor in cases of administrative offenses. The author analyzes 
main powers of a prosecutor in cases of administrative offenses in terms of delimitation of procedural 
competence between a prosecutor’s office head and a prosecutor. Suggestions for improving regulatory 
framework of prosecutor’s procedural activity in administrative proceedings are provided.

Keywords: cases of administrative offenses; prosecutor; prosecutor office’s head; prosecutor of 
prosecutor’s office; procedural competence.
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Корупція значно обмежує конституцій-
ні права і свободи людини, перешкоджає 
ефективному функціонуванню державного 
апарату та завдає шкоди авторитету держа-
ви в цілому. Для запобігання цьому явищу, 
створення доброчесної публічної служби 
та відновлення довіри до правоохоронних 
органів в умовах адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського 
Союзу важливого значення набуває інсти-
тут перевірок на доброчесність.

 Відповідно до Засад державної антико-
рупційної політики в Україні (Антикоруп-
ційна стратегія) на 2014–2017 роки, що за-
тверджені Законом України від 14 жовтня 
2014 року № 1699-VII [1], одним із пріори-
тетів для українського суспільства на су-
часному етапі розвитку держави визначено 
розв’язання проблеми корупції. Як спосіб 
запобігання корупції вказано, зокрема, 
створення доброчесної публічної служби. 
При цьому одним із інструментів підви-
щення резистентності публічної служби до 
проявів корупції, а також посилення довіри 
до неї з боку громадян визначено перевірки 
на доброчесність.

Термін виконання завдань, встановле-
ний для реалізації Антикорупційної стра-
тегії, завершується у 2017 році, однак через 
недосконале  запровадження інституту пе-
ревірок на доброчесність у законодавство 
України в його практичній реалізації ви-
никають певні затримки.

Актуальність теми цієї статті зумовлена 
відсутністю наукових праць із даної пробле-
матики. Поняття доброчесності як складо-
вої запобігання корупції розглядалося під 
час вивчення принципів державної служби, 
йому приділяли увагу, зокрема, О. Бандур-
ка, І. Бевзюк,  Н. Джух, С. Ківалов, Л. Ку-
рочка, В. Соловйов. Водночас комплексні 
дослідження інституту проведення переві-
рок на доброчесність не проводились.

Метою статті є аналіз стану імплемента-
ції в законодавство України інституту пе-
ревірок на доброчесність та пошук шляхів 
його удосконалення.

Зауважимо, що в жодній міжнародній 
конвенції не визначено поняття «перевірка 
на доброчесність» чи «перевірка доброчес-
ності». Водночас міжнародні організації в 
різний час рекомендували впровадження 
перевірки на доброчесність як дієвого анти-
корупційного інструменту. Для прикладу, 
в розділі ІІ.4.5 Технічного керівництва зі 
здійснення Конвенції Організації Об’єд-
наних Націй проти корупції [2], виданого 
управлінням ООН по боротьбі з наркома-
нією та злочинністю, відповідно до ст. 50 
(спеціальні методи розслідування) вка-
заної Конвенції [3] перевірку на доброчес-
ність визначено ефективним методом як 
попередження корупції, так і кримінально-
го переслідування корупціонерів, а також 
надзвичайно результативним засобом стри-
мування корупції.

Тарас СЕМКІВ
начальник відділу

адміністрування реформ
управління реформ

Генеральної прокуратури України
Tsemkiv@ukr.net

 УДК 34

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПЕРЕВІРОК
НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
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ТАРАС СЕМКІВ 

В Антикорупційній стратегії наголошено 
на необхідності законодавчої регламентації 
порядку проведення перевірок публічних 
службовців на доброчесність. Водночас у за-
конодавстві України не закріплено поняття, 
суб’єктний склад, порядок проходження та 
використання результатів перевірок. Перед-
бачено тільки обов’язок щодо їх проходження 
для окремих правоохоронців – прокурорів, 
детективів Національного антикорупційно-
го бюро України (НАБУ), працівників Дер-
жавного бюро розслідувань.

Так, у ч. 5 ст. 19 Закону України  «Про 
прокуратуру» [4] визначено, що прокурор 
зобов’язаний щорічно проходити таємну 
перевірку доброчесності. Таємну перевірку 
доброчесності прокурорів Генеральної про-
куратури України, регіональних і місцевих 
прокуратур проводять підрозділи внутріш-
ньої безпеки в порядку, затвердженому Ге-
неральним прокурором України. Згідно з 
ч. 2 ст. 27 Закону України «Про Національ-
не антикорупційне бюро України» [5] до од-
ного з обов’язків підрозділу внутрішнього 
контролю віднесено проведення перевірок 
працівників Національного антикорупцій-
ного бюро України на доброчесність та мо-
ніторинг способу їх життя. У пункті 3 ч. 2 
ст. 24 Закону України «Про Державне бюро 
розслідувань» [6] обов’язком підрозділу 
внутрішнього контролю цього органу ви-
значено проведення перевірок працівників 
Державного бюро розслідувань на доброчес-
ність та моніторинг способу їх життя.

Незрозумілим є принцип, яким керував-
ся законодавець, закріплюючи перевірки на 
доброчесність саме щодо цих трьох катего-
рій, адже необхідною є боротьба з корупцією 
у всіх сферах суспільного життя та публіч-
ної служби. Антикорупційною стратегією 
задекларовано потребу створення доброчес-
ної публічної служби в цілому. Відповідно 
до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про держав-
ний захист працівників суду і правоохорон-
них органів» [7] до правоохоронних органів 
крім вказаних категорій віднесено органи 
Націо нальної поліції, Служби безпеки, Вій-
ськової служби правопорядку у Збройних 
Силах України, органи охорони державно-
го кордону, органи  доходів і зборів, органи 
та установи виконання покарань, слідчі 

ізолятори, органи державного фінансового 
контролю, рибоохорони, державної лісової 
охорони, інші органи, які здійснюють пра-
возастосовні або правоохоронні функції. 
Чисельність працівників цих органів є 
значною, а їхні дії часто пов’язані із ризи-
ком корупційних проявів.  

Наприклад, штатна чисельність полі-
цейських Національної поліції України, 
стосовно яких проведення перевірки до-
брочесності не передбачено, згідно з наяв-
ною на офіційному веб-сайті цього органу 
інформацією станом на 1 січня 2016 року 
становила 119 тисяч осіб, натомість у НАБУ, 
де такі перевірки повинні проводитись, гра-
нична чисельність працівників становить 
700 осіб.

Не знайшов законодавчого відображення 
обов’язок проходити перевірку доброчесно-
сті і для державних службовців із набран-
ням чинності новим Законом України «Про 
державну службу» [8]. Хоча в ч. 1 ст. 4 вка-
заного Закону доброчесність визнано одним 
із принципів, з дотриманням яких здійсню-
ється державна служба, та визначено її як 
спрямованість дій державного службовця 
на захист публічних інтересів та відмову 
державного службовця від превалювання 
приватного інтересу під час здійснення на-
даних йому повноважень.

Окремо слід звернути увагу на законо-
давче закріплення обов’язку щодо періодич-
ності проведення перевірок доброчесності. 
Так, щодо працівників НАБУ та Державно-
го бюро розслідувань періоду їх проходжен-
ня у законодавстві не визначено, натомість 
кожен прокурор зобов’язаний проходити за-
значену перевірку щорічно.

З огляду на концепцію проведення таких 
перевірок, викладену в Засадах державної 
антикорупційної політики в Україні на 
2014–2017 роки, моніторинг доброчесності 
має здійснюватися шляхом імітації ситуа-
цій, подібних тим, що виникають у повсяк-
денній роботі публічного службовця, метою 
якої є перевірка доброчесності його поведін-
ки за певних обставин. Тобто йдеться про 
імітацію ситуацій і відстеження поведінки 
конкретного чиновника щодо чесності та 
непідкупності. Підготовка та проведення 
такої перевірки є складними, а тому для за-
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безпечення якісного виконання проводити 
її варто вибірково.

У рекомендаціях міжнародних орга-
нізацій також відсутні положення про 
проведення щорічних перевірок на добро-
чесність стосовно кожної з будь-яких кате-
горій публічних службовців. Більше того, в 
Посібнику ООН щодо практичних заходів 
боротьби з корупцією для прокурорів і слід-
чих [9]   рекомендовано проведення переві-
рок на доброчесність час від часу: цілеспря-
мованим методом – щодо конкретних осіб, 
про можливу недоброчесність яких наявні 
дані, а також вибірковим – серед осіб, ро-
бота яких пов’язана з певним корупційним 
ризиком. На прикладі Департаменту полі-
ції Нью-Йорка зазначено про проведення 
щороку понад 1500 перевірок серед 40 тисяч 
офіцерів. Такі перевірки ретельно плану-
ються задля відсутності провокації особи до 
вчинення корупційного діяння.

Якщо ж враховувати досвід країн – чле-
нів Європейського Союзу, то,  наприклад, 
у Чехії з 2009 по 2015 рік Генеральною ін-
спекцією сил безпеки, уповноваженою на 
проведення перевірок 250 осіб [10], всього 
проведено 226 таких перевірок.

Отже, реалізація положень Антикоруп-
ційної стратегії щодо перевірок доброчесно-
сті прокурорів із урахуванням вимог ст. 19  
Закону України «Про прокуратуру» є над-
звичайно складною. Підрозділ внутрішньої 
безпеки Генеральної прокуратури України 
з грудня 2016 року входить до структури но-
воствореної Генеральної інспекції, і штатна 
чисельність його згідно з інформацією, що 
розміщена на сайті Генеральної прокурату-
ри України [11], становить 41 особу. Вказа-
ний підрозділ разом із виконанням інших 
функцій повинен упродовж року проводити 
перевірки доброчесності щодо 10 тисяч про-
курорів.

Відсутність законодавчого закріплення 
механізму проведення таких перевірок має 
наслідком неоднакове трактування поряд-
ку його проведення.

На виконання зазначених норм Закону 
Генеральним прокурором України 16 черв-
ня 2016 року видано наказ № 205 «Про за-
твердження Порядку проведення таємної 
перевірки доброчесності прокурорів в орга-

нах прокуратури України» [12]. Документом 
передбачено, що кожен прокурор з метою 
виконання вимог ч. 5 ст. 19 Закону України 
«Про прокуратуру» зобов’язаний щороку до 
1 лютого подавати до підрозділу внутріш-
ньої безпеки власноруч заповнену анкету 
доброчесності прокурора за формою, затвер-
дженою вищевказаним наказом, а надалі – 
у строки, визначені в Порядку проведення 
таємної перевірки доброчесності прокурорів 
в органах прокуратури України.

У свою чергу, неподання, несвоєчасне 
подання анкети прокурором без поважних 
причин або подання анкети, у якій проку-
рор не підтверджує вказані у ній відомості, 
свідчить про невиконання ним обов’язку, 
передбаченого в ч. 5 ст. 19 Закону України 
«Про прокуратуру», та є підставою для при-
тягнення його до відповідальності відповід-
но до вимог чинного законодавства. Твер-
дження, викладені в анкеті, перевіряються 
у випадку надходження до підрозділу вну-
трішньої безпеки Генеральної прокуратури 
інформації про їх недостовірність (у тому 
числі неповноту) шляхом проведення служ-
бового розслідування.

Такий механізм забезпечив можливість 
проведення перевірки доброчесності щодо 
кожного з прокурорів. Анкети прокурорів 
оприлюднені на офіційному веб-сайті Гене-
ральної прокуратури України. Також ство-
рено Реєстр таємних перевірок доброчесно-
сті прокурорів, у який внесено 11 201 анкету 
доброчесності прокурорів. 

Від часу запровадження Реєстру протя-
гом 2016–2017 років згідно з інформацією 
Генеральної прокуратури України стосов-
но 182 прокурорів обліковано відомості, 
які можуть свідчити про недостовірність (в 
тому числі неповноту) їхніх тверджень, за-
значених у анкеті. Враховуючи отриману 
інформацію, призначено службові розсліду-
вання стосовно 177 прокурорів, з яких сто-
совно 133 – завершено. За їх результатами 
16 працівників прокуратури не пройшли 
таємну перевірку доброчесності, оскільки 
у ході призначених службових розсліду-
вань встановлено ознаки дисциплінарних 
проступків та порушення правил проку-
рорської етики. З них 12 притягнуто до дис-
циплінарної відповідальності, у тому числі 
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5 – звільнено (стосовно ще 2 працівників 
питання про звільнення станом на 27 бе-
резня 2017 року вирішувалося), 7 працівни-
кам оголошено догани. Ще до 1 працівника 
застосовано заходи матеріального впливу, 
а 1 – оголошено застереження про припи-
нення неетичної поведінки.

Натомість порядок проведення перевірок 
на доброчесність для працівників НАБУ за-
кріплено в Положенні про Управління вну-
трішнього контролю Національного анти-
корупційного бюро України, затвердженому 
наказом Директора Національного бюро від 
19 жовтня 2015 року № 2. Згідно із зазна-
ченим Положенням перевірка на доброчес-
ність здійснюється шляхом збирання та 
обробки даних про працівника Національ-
ного бюро, які свідчать про його моральні, 
ділові та професійні якості, зобов’язання, 
що можуть тією чи іншою мірою впливати 
на виконання ним посадових обов’язків, 
його об’єктивність та неупередженість під 
час прийняття рішень, а також шляхом 
моделювання ситуацій, у яких можлива 
недоброчесна поведінка працівника Націо-
нального бюро. Водночас способи моделю-
вання ситуацій, порядок фіксації, статус та 
повноваження осіб, які беруть у них участь,  
у Положенні не визначено.

Згідно з інформацією Національного ан-
тикорупційного бюро України з 2015 року 
Управлінням внутрішнього контролю про-
ведено 9 перевірок на доброчесність, нега-
тивних результатів не виявлено. За резуль-
татами таких перевірок до відповідальності 
працівники Національного бюро не притя-
гувались.

Щодо Державного бюро розслідувань, то 
його створення лише розпочато, протягом 
2017 року заплановано формування складу 
Бюро, а  відтак перевірки на доброчесність 
проводитись не будуть.

Таким чином, перевірки на доброчес-
ність, результатом яких було виявлення 
осіб, що не повною мірою відповідають кри-
теріям чесності та непідкупності, проводи-
лись лише в органах прокуратури в поряд-
ку, обумовленому виконанням вимог ч. 5  
ст. 19 Закону України «Про прокуратуру».

Не повністю конкретизованими та чітки-
ми залишаються механізми  використання 

результатів таких перевірок та вид відпо-
відальності, що може бути застосовано до 
особи, щодо якої проводилась перевірка до-
брочесності.

У другому абзаці ч. 3 ст. 46 Закону Укра-
їни «Про прокуратуру» передбачено, що за-
ява за результатами проведеної перевірки 
доброчесності прокурора, внаслідок якої 
встановлено вчинення дисциплінарного 
проступку, є обов’язковою підставою для 
відкриття дисциплінарного провадження 
щодо прокурора. 

У вказаному вище Положенні про Управ-
ління внутрішнього контролю НАБУ також 
передбачено норми про те, що негативні ре-
зультати перевірки на доброчесність є під-
ставою для проведення службового розслі-
дування та притягнення працівника НАБУ 
до дисциплінарної відповідальності.

Інших норм щодо використання резуль-
татів перевірок на доброчесність законодав-
ство України не містить, що може мати на-
слідком довільне трактування можливості 
їх використання в тих чи інших цілях.

Для визначення можливості викори-
стання результатів перевірок необхідно пе-
редусім чітко встановити у Законі України, 
що регламентуватиме їх проведення, мету 
таких перевірок.

Відповідно до змісту зазначеного вище 
Посібника ООН щодо практичних заходів 
боротьби з корупцією для прокурорів і слід-
чих вбачаються наступні можливі цілі пе-
ревірок на доброчесність:

– заклик до посадових осіб виконувати 
свій обов’язок і повідомляти про спроби да-
вання неправомірної вигоди (оскільки будь-
яка пропозиція давання такої вигоди може 
бути перевіркою на доброчесність);

– підвищення ризику можливого вияв-
лення і, відповідно, запобігання корупції;

– збір доказів для застосування дисцип-
лінарних процедур;

– виявлення чесних, не схильних до ко-
рупційних проявів осіб;

– виявлення потреб у навчанні посадо-
вих осіб шляхом встановлення моделей не-
правильної поведінки, які виникають через 
відсутність відповідних знань.

Тобто перевірки на доброчесність не 
завжди обмежуються виключно сферою 
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запобігання корупції, а їх результати не 
повинні завершуватись лише притягнен-
ням до відповідальності осіб, стосовно яких 
проводилась перевірка. Процес їх здійс-
нення та результати повинні належним 
чином опрацьовуватись, аналізуватись із 
виокремленням проблемних сфер діяльно-
сті публічних службовців, розробленням 
конкретних заходів для зменшення коруп-
ційних проявів, що неможливо без законо-
давчого закріплення порядку проведення 
таких перевірок.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, 
що підхід до реалізації Антикорупційної 
стратегії на 2014–2017 роки в частині за-
провадження інституту перевірок на до-

брочесність повинен бути переглянутий 
законодавцем задля забезпечення його 
функціонування. Враховуючи декларуван-
ня перевірок на доброчесність як ефектив-
ного інструменту протидії корупції, впро-
вадження цього інституту повинно мати 
системний характер, поширюватись на 
працівників усіх правоохоронних органів, 
державних службовців, інших осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, мати зако-
нодавче підґрунтя з визначенням правових 
засад організації перевірки, порядку її про-
ведення, суб’єктів, уповноважених на про-
ведення перевірки, а також оформлення її 
результатів і правових наслідків.
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Тарас СЕМКІВ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПЕРЕВІРОК НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Розглянуто стан впровадження інституту перевірок на доброчесність у законодавство 
України та практичну діяльність прокурорів, працівників правоохоронних органів, дер-
жавних службовців. Обґрунтовується необхідність удосконалення законодавства у цій 
 сфері. 

Ключові слова: перевірка на доброчесність; прокуратура; запобігання корупції.

Тарас СЕМКИВ 

ВВЕДЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРОВЕРОК НА ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ

Рассмотрено состояние введения института проверок на добропорядочность в законода-
тельство Украины и практическую деятельность прокуроров, работников правоохрани-
тельных органов, государственных служащих. Обоснована необходимость усовершенство-
вания законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: проверка на добропорядочность; прокуратура; предотвращение кор-
рупции.

Taras SEMKIV 

IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTE OF INTEGRITY 
TESTING INTO THE UKRAINIAN LEGISLATION

The article discuss status of implementation into the law of Ukraine and the  practice work of 
prosecutor’s, employees of other law enforcement bodies and government officials Integrity checking 
institute; the necessity of improvement the legislation in this area.

Keywords: integrity checking; prosecution; preventing corruption.
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У Конституції України проголошено, що 
єдиним носієм державної влади в Україні є 
народ. Логічне продовження цієї аксіоми – 
твердження про те, що лише народ України 
може формувати суспільні запити, реаліза-
ція яких є обов’язком держави в особі всіх її 
органів. 

На сьогодні основним суспільним запи-
том, сформованим Українським народом, 
є запит на мир. Саме забезпечення миру у 
нашій вітчизні нині є завданням для нашої 
держави. Особливу увагу у вказаному кон-
тексті приділено таким сферам діяльності 
держави, як національна безпека та оборо-
на, адже саме від того, наскільки якісно бу-
дуть працювати відповідні органи держав-
ної влади, і залежить мир. 

Стара, радянська, система діяльності 
органів національної безпеки та оборони 
довела свою неефективність, дозволивши 
агресору не лише вести війну на нашій те-

риторії, а й анексувати її частину. Цей факт 
беззаперечно свідчить про необхідність 
реформування зазначеного інституту дер-
жави. Однак реформи неможливо провести 
одразу, шлях реформ – еволюційний. Ре-
форми повинні завжди починатись з ключо-
вих напрямів і лише після цього, враховую-
чи їх, можна продовжувати далі. 

Зважаючи на специфіку сфери націо-
нальної безпеки та оборони, вбачається, що 
першим кроком на шляху її реформування 
є забезпечення правопорядку. Не дивно, 
що реформа сфери національної безпеки 
та оборони була розпочата з відновлення 
війсь кових прокуратур та реорганізації 
Військової служби правопорядку. 

Метою статті є дослідження та аналіз по-
дальших кроків реформування сфери націо-
нальної безпеки та оборони, а також розробка 
теоретичної концепції відновлення та по-
дальшого функціонування військових судів.
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ЄВГЕН СИДОРОВ,  ОЛЕНА ПОЛЕГЕНЬКА 

Питанню діяльності військових судів 
присвятили свої праці такі вітчизняні 
та зарубіжні науковці, як А.С. Кобліков,  
Ю.В. Ковбасюк, О.С. Лопата, Д.Ф. Огнєв, 
М.М. Пальчук, Н.А. Петухов, В.В. Сердюк, 
О.С. Ткачук, І.Я. Фойницький, В.П. Шев-
ченко, В.І. Шишкін та інші.

Актуальність статті полягає у тому, що 
при існуванні суспільного запиту на від-
новлення військових судів та здійсненні 
державою певних практичних кроків, спря-
мованих на їх відновлення, рівень наукової 
розробки питання діяльності військових 
судів залишається дуже низьким, оскільки 
більша частина наукових праць, присвя-
чених вказаній тематиці, датується 2000–
2008 роками, а отже, частково не відповіда-
ють сучасним умовам.

До ліквідації у 2010 році указом В. Януко-
вича інституту військових судів, які входили 
до системи судів загальної юрисдикції, Зако-
ном України «Про судоустрій України» вста-
новлювалось, що військові суди належать до 
загальних судів і здійснюють правосуддя у 
Збройних Силах України та інших військо-
вих формуваннях, утворених відповідно до 
закону [1, ст. 19]. Військовими судами вва-
жались: військові суди гарнізонів, військові 
суди регіонів та апеляційний суд Військово- 
Морських Сил України. Окрім цього, у скла-
ді касаційного та Верховного судів України 
діяли військова судова палата та Військова 
судова колегія [1, ст. 32, ст. 48]. 

До компетенції військових судів було 
віднесено розгляд кримінальних справ та 
справ про корупційні адміністративні пра-
вопорушення. Причому військовим судам 
гарнізонів як судам першої інстанції були 
підвідомчі справи про злочини осіб, які 
мають військове звання до підполковни-
ка, капітана другого рангу включно, крім 
тих справ, які були підвідомчі військовим 
судам вищого рівня. Військовим судам ре-
гіонів, Військово-Морських Сил України 
як судам першої інстанції були підвідомчі 
справи про злочини осіб, які мають військо-
ве звання полковника, капітана 1 рангу і 
вище, справи про злочин осіб, які займають 
посаду від командира полку, командира ко-
рабля 1 рангу і вище, а також осіб, рівних їм 
за службовим становищем. Справи про всі 

злочини, за які в умовах мирного часу зако-
ном передбачена можливість призначення 
покарання у вигляді довічного позбавлення 
волі [2, ст. 36].  

Окрім зазначених вище категорій справ 
раніше військовим судам також були під-
відомчі й справи про всі злочини, вчине-
ні військовослужбовцями Збройних Сил 
України, Прикордонних військ України, 
Служби безпеки України та інших військо-
вих формувань, що створюються Верхов-
ною Радою України і Президентом Укра-
їни, а також військовозобов’язаними під 
час проходження ними зборів, всі справи 
про шпигунство, справи про злочини про-
ти встановленого порядку несення служби, 
вчинені особами начальницького складу 
виправно-трудових установ, справи про зло-
чини, вчинені певними категоріями осіб, 
що визначаються законодавством України, 
справи про  адміністративні правопорушен-
ня військово службовців, справи за скарга-
ми військово службовців на неправомірні 
дії військових службових осіб і органів вій-
ськового управління, справи про захист че-
сті і гідності, сторонами у яких є військово-
службовці або військові організації, інші 
справи, пов’язані із захистом прав і свобод 
військовослужбовців та інших громадян, 
а також прав і законних інтересів військо-
вих частин, установ, організацій [2, ст. 38-5].

Відмінність правового статусу судді вій-
ськового суду від інших суддів полягала в 
тому, що суддя військового суду перебував на 
військовій службі у Збройних Силах України 
та мав звання офіцерського складу. Військо-
ві звання суддям військових судів присвою-
вались Президентом України за поданням 
голови Верховного Суду України [1, ст. 63]. 
Додатковою гарантією незалежності судді 
військового суду була законодавча заборона 
залучати його до виконання інших обов’язків 
військової служби, окрім здійснення право-
суддя. На суддю військового суду поширюва-
лись гарантії незалежності. Однак порядок їх 
призначення на посади не відрізнявся від по-
рядку, яким призначали інших суддів судів 
загальної юрисдикції.

Народним депутатом України С.Г. Мі-
щенком був внесений проект Закону «Про 
внесення змін до Закону України «Про су-
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доустрій і статус суддів» (щодо відновлен-
ня в системі загальної юрисдикції військо-
вих судів)», реєстр. № 1896, від 30 січня 
2015 року, згідно з яким законодавець про-
понує відновити військові суди, які входи-
ли б до системи судів загальної юрисдикції 
та спеціалізувалися на розгляді справ у 
Збройних Силах України та інших військо-
вих формуваннях, утворених відповідно до 
закону [3, ст. 2]. 

Коло справ, тобто компетенцію військо-
вих судів, у законопроекті чітко не було 
визначено, містилось лише посилання на 
«справи у Збройних Силах України та ін-
ших військових формуваннях, утворених 
відповідно до закону». Безперечно, такий 
підхід не лише надмірно розширює коло 
пов новажень військового суду, а й робить 
військовий суд неналежним судом, оскіль-
ки без чіткого встановлення кола справ, у 
яких суд уповноважений здійснювати пра-
восуддя, він автоматично стає таким, що діє 
не на підставі закону, а отже, не є в контек-
сті п. 1 ст. 6 Європейської конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод 
«судом, встановленим законом».

Стосовно статусу судді військового суду 
та гарантій його незалежності у вказаному 
проекті Закону запропоновано наділити 
суддю військового суду таким же правовим 
статусом, яким він володів на момент чин-
ності Закону України «Про судоустрій Укра-
їни». Аналогічно законодавець пропонує 
вирішити і питання функціонування у вій-
ськових судах інституту присяжних. Однак 
якщо 2010 року у зв’язку з відсутністю про-
цесуального механізму залучення до здійс-
нення правосуддя народних засідателів 
реальних порушень принципу незалежнос-
ті суддів допущено не було, то на сьогодні, 
враховуючи прийняття у 2012 році Кримі-
нального процесуального кодексу України, 
у якому зазначений механізм чітко пропи-
саний, існує реальна загроза в певних ви-
падках допустити розгляд справ складом 
суду, незалежність яких можна поставити 
під сумнів.

Таким чином, зазначений проект Закону 
в окремих частинах не відповідає європей-
ським стандартам правосуддя та потребує 
ґрунтовного доопрацювання.

Аналізуючи проект Закону «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо утворення військових су-
дів та окремих організаційних питань)», 
 реєстр. № 2557, від 6 квітня 2015 року, може-
мо стверджувати, що, як і в проаналізова-
ному вище законопроекті, законодавець до-
тримується думки про те, що військові суди 
повинні входити до системи судів загальної 
юрисдикції.

Стосовно категорії справ, які підвідом-
чі військовим судам, необхідно зазначити, 
що законодавець пропонує передати їм на 
розгляд не лише кримінальні справи про 
злочини, вчинені військовослужбовцями 
Збройних Сил України та військовослуж-
бовцями інших військових формувань, а 
й справи про адміністративні правопору-
шення та адміністративні справи з таким 
суб’єктним складом. 

Окрім цього, пропонується при визна-
ченні підвідомчості справ військовим су-
дам керуватись не лише суб’єктним крите-
рієм, а й повністю делегувати військовим 
судам справи про шпигунство, диверсії та 
терористичні акти. Однак, на наш погляд, 
суб’єктами таких злочинів можуть бути і 
цивільні особи, а отже, їх засудження суд-
дями військового суду буде означати пору-
шення норм міжнародно-правових актів, 
а саме – Йоганнесбурзьких принципів.

При детальному аналізі підвідомчості 
справ військовим судам, яку пропонує ви-
значити законодавець, привертає увагу по-
ложення, відповідно до якого «військовим 
судам гарнізонів підвідомчі справи про зло-
чини, вчинені певними категоріями осіб, що 
визначаються законодавством України» [4, 
ст. 3]. Це положення не можна вважати та-
ким, що відповідає європейським стандар-
там у сфері захисту прав людини, оскільки, 
як і у випадку з проаналізованим вище 
законопроектом, невиправдано розширить 
коло справ, підвідомчих військовим судам.

Статус судді військового суду законо-
давець, як і у попередньому законопроек-
ті, пропонує закріпити за зразком статусу 
судді військового суду, який вони мали до 
ліквідації військових судів. Проте не пропо-
нує формувати списки присяжних зі складу 
військовослужбовців відповідних гарнізо-



20

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

ЄВГЕН СИДОРОВ,  ОЛЕНА ПОЛЕГЕНЬКА 

нів, що є позитивним моментом, оскільки 
звужує можливості неправомірного впливу 
на здійснення військовими судами право-
суддя.

Аналізуючи вказаний проект Закону, слід 
зазначити про позицію Комітету Верховної 
Ради України з протидії корупції. У своєму 
висновку Комітет висловлює позицію, що 
проект Закону також повинен відповідати за-
гальній концепції реформування судоустрою, 
закріпленій у Стратегії реформування су-
доустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015–2020 роки [5]. 

Розглянувши вказану стратегію, можна 
виділити позитивні ознаки щодо співпраці 
військового суду та Державної судової адмі-
ністрації з питань матеріально-технічного 
постачання, забезпечення транспортом, 
засобами зв’язку та військовим споряджен-
ням, а також мобілізаційних питань з від-
повідними установами Міністерства обо-
рони України. Це може суттєво покращити 
ситуацію з матеріально-технічним забезпе-
ченням не лише військових судів, а й судів 
загальної юрисдикції шляхом зменшення 
завантаженості інших судів, що і плануєть-
ся реалізувати у зазначеній вище Стратегії. 

Підсумовуючи викладене, доходимо ви-
сновку, що проект Закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни (щодо утворення військових судів та 
окремих організаційних питань)», реєстр. 
№ 2557, від 6 квітня 2015 року є більш дос-
коналим та виваженим порівняно з попере-
днім законопроектом, хоча і має певні не-
значні, на наш погляд, недоліки.

Україна визначає юрисдикцію військо-
вих судів як загальну, а не спеціальну, але 
ця загальна юрисдикція не є звичайною 
юрисдикцією судів, а утворює окрему (війсь-
кову) судову юрисдикцію. На нашу думку, 
фундаментальним недоліком способу побу-
дови системи військових судів в Україні є 
відсутність розуміння того факту, що ситуа-
ція мирного часу кардинально відрізняєть-
ся від ситуації під час стану війни. Систе-
ма, яка може ефективно працювати, коли 
в країні не ведуться бойові дії, не буде так 
само ефективно працювати під час війни. 

Здається очевидним, що в умовах війни 
цивільні суди не зможуть з огляду на чин-

не законодавство та специфіку бойових дій 
ефективно здійснювати розгляд справ, і їм 
доведеться шукати альтернативу. Єдиним 
способом вирішити цю проблему є законо-
давче закріплення основ діяльності вій-
ськових судів у разі оголошення воєнного 
стану.

Ми пропонуємо законодавчо, а у разі 
необхідності – і на конституційному рівні 
закріпити положення, відповідно до яко-
го у мирний час військові суди входять до 
системи судів загальної юрисдикції та роз-
глядають кримінальні провадження, ад-
міністративні та цивільні справи, а також 
справи про адміністративні правопорушен-
ня у Збройних Силах України. У випадку 
оголошення воєнного стану діяльність вій-
ськових судів регулюється законом. 

Отже, закон про діяльність військових 
судів під час війни повинен регламентува-
ти наступні питання: 

– порядок призначення, звільнення та 
переведення військових суддів під час вій-
ни. Доцільним було б ввести інститут тим-
часового призначення, звільнення та пере-
ведення військових суддів на період стану 
війни Верховним Головнокомандувачем 
Збройних Сил України за поданням голо-
ви Верховного Суду України з обов’язковою 
перевіркою прийнятих таким чином рішень 
спеціальним органом після завершення 
стану війни; 

– мережі військових судів. Верховний 
Суд України як вищий орган системи судів 
загальної юрисдикції повинен мати можли-
вість оперативно адаптувати мережу вій-
ськових судів залежно від зміни дислокації 
військових формувань;

– компетенції військових судів на час 
війни. На нашу думку, під час війни компе-
тенцію військових судів необхідно розши-
рити щонайменше на злочини проти основ 
національної безпеки; 

– додаткові гарантії незалежності вій-
ськових суддів від впливу з боку команду-
вання на місцях. Такою гарантією може 
бути, наприклад, введення до складу Ради 
національної безпеки та оборони, а також 
до складу Військового кабінету при Раді 
національної безпеки та оборони Голови 
військової колегії Верховного Суду Украї-
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ни та надання військовим суддям у випад-
ку здійснення тиску на них права прямого 
звернення до нього;

– застосування спрощеної процедури роз-
гляду кримінальних проваджень у військо-
вих судах під час війни. Тобто зменшення 
строків здійснення процесуальних дій, обме-
ження кількості інстанцій, що здійснюють 
перегляд рішень військових судів двома,  
з одночасним обмеженням максимально 
можливого покарання, що може призначити 
військовий суд, 10 роками позбавлення волі, 
а також обов’язковим переглядом рішень, 
прийнятих у такому порядку після завершен-
ня війни вищими судовими інстанціями.  

Закріплення подвійного статусу військо-
вих судів як судів загальної юрисдикції у 
мирний час та спеціалізованих судів на час 
війни дасть подвійний ефект: з одного боку, 
діяльність військових судів у мирний час на 
основі найсуворіших стандартів правосуддя 
дасть змогу підвищити ефективність Зброй-
них Сил України за рахунок зміцнення пра-
вопорядку у військових формуваннях, а з ін-
шого, у випадку виникнення загрози війни та 
початку бойових дій, дасть можливість у мак-
симально короткі строки адаптувати систему 
правосуддя до воєнного часу, одночасно не 
допустивши перетворення військових судів у 
репресивно-каральну систему.
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Євген СИДОРОВ,
Олена ПОЛЕГЕНЬКА

ДОЦІЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ 
В УКРАЇНІ ВІЙСЬКОВОГО СУДУ

Проаналізовано правовий статус військових судів та військових суддів станом на 
2010 рік, визначено місце військового суду в системі судів загальної юрисдикції, дослідже-
но проекти законів, зареєстровані у Верховній Раді України, щодо визначення кола справ, 
які належать до компетенції військового суду, а також відповідність зазначеного вище за-
гальноприйнятим стандартам у сфері захисту прав людини.

Ключові слова: військовий суд; суддя військового суду; спеціалізований суд; підсуд-
ність; правовий статус.
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ЄВГЕН СИДОРОВ,  ОЛЕНА ПОЛЕГЕНЬКА 

Евгений СИДОРОВ, 
Елена ПОЛЕГЕНЬКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОЗДАНИЯ В УКРАИНЕ ВОЕННОГО СУДА

Проанализирован правовой статус военных судов и военных судей по состоянию на 
2010 год, определено место военного суда в системе судов общей юрисдикции, исследованы 
проекты законов, зарегистрированных в Верховной Раде Украины, относительно определе-
ния круга дел, относящихся к компетенции военного суда, а также соответствие вышепере-
численного общепринятым стандартам в сфере защиты прав человека.

Ключевые слова: военный суд; судья военного суда; специализированный суд; подсуд-
ность; правовой статус.

Yevhen SYDOROV, 
Olena POLEHENKA 

FEASIBILITY AND PROSPECTS OF MILITARY 
COURT ESTABLISHMENT IN UKRAINE

Analyzed the legal status of military courts and military courts as of 2010 defines the place of 
the military court of general jurisdiction of the courts system, we studied the draft laws, which are 
registered in the Verkhovna Rada of Ukraine on the definition of the circle of affairs relating to the 
competence of the military court, as well as compliance with the above conventional standards in 
the field of human rights protection.

Keywords: military court; the judge of the military court; specialized court; jurisdiction; legal 
status.
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Сьогодення потребує приділення особли-
вої уваги протидії корупційним правопору-
шенням в Україні. Ця теза задекларована 
низкою міжнародно-правових договорів, за-
конодавчих та підзаконних актів Украї-
ни. На її виконання затверджено Держав-
ну програму з реалізації засад державної 
анти корупційної політики в Україні на 
2015–2017 роки. Інформаційне поле на-
повнене закликами до протидії корупції 
(боротьби з нею), її неприйнятності у демо-
кратичному суспільстві. Правова наука, на-
слідуючи тенденції соціальних змін, також 
актуалізує наукові пошуки у цьому напря-
мі. При цьому законодавство і наука оперу-
ють спірними поняттями, які змістовно не 
виважені та сприймаються неоднозначно у 
правозастосуванні. Зокрема, такими є по-
няття «корупція» (хоча воно вже знайшло 
законодавче закріплення), а також його 
складові – «одержання неправомірної виго-
ди» та «прийняття неправомірної вигоди».

Особливості кримінально-правової про-
тидії корупції в Україні досліджували такі 
науковці, як П.П. Андрушко, М.Г. Арманов, 
В.В. Березнер, О.З. Гладун, О.О. Дудоров, 
З.А. Загиней, В.М. Киричко, О.О. Книжен-
ко, В.М. Куц, М.І. Мельник, Д.Г. Михай-
ленко, В.О. Навроцький, А.С. Політова, 
А.В. Савченко, В.В. Сухонос, В.І. Осадчий, 
М.І. Хавронюк, Н.М. Ярмиш та інші. Од-
нак термінологічна неузгодженість зако-

нодавст ва залишається і нині, що відкри-
ває науці безмежний простір для пошуків 
найвиваженішої концепції ефективної про-
тидії  корупції.

Метою статті є висвітлення наукових під-
ходів до поняття «корупція», герменевтика 
понять «одержання неправомірної вигоди» 
та «прийняття неправомірної вигоди» як 
структурних елементів корупції.

Починаючи дискусію про зміст поняття 
«корупція», варто проаналізувати міжна-
родні стандарти, що закладені у підвалини 
національного антикорупційного законо-
давства. Конвенцією Організації Об’єдна-
них Націй проти корупції [1] та Криміналь-
ною конвенцією про боротьбу з корупцією 
(ETS 173) [2] поняття корупції не розтлу-
мачується. У ст. 2 Цивільної конвенції про 
боротьбу з корупцією зазначено: «Для цілей 
цієї Конвенції «корупція» означає прямі чи 
опосередковані вимагання, пропонування, 
дачу або одержання хабара чи будь-якої ін-
шої неправомірної вигоди або можливості її 
отримання, які порушують належне вико-
нання будь-якого обов’язку особою, що отри-
мує хабара, неправомірну вигоду чи можли-
вість мати таку вигоду, або поведінку такої 
особи» [3].

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
запобігання корупції» корупція – це ви-
користання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 
цього Закону, наданих їй службових повно-
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важень чи пов’язаних з ними можливостей 
з метою одержання неправомірної вигоди 
або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 
чи інших осіб або відповідно обіцянка/про-
позиція чи надання неправомірної вигоди 
особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 цього Закону, 
або на її вимогу іншим фізичним чи юри-
дичним особам з метою схилити цю особу 
до протиправного використання наданих 
їй службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей. 

Таким чином, між цими двома визначен-
нями помітна певна текстуальна невідпо-
відність, яка породжує наукові дискусії в 
правничих колах щодо розуміння як самої 
корупції, так і термінів і понять, покладе-
них в основу її визначення. Зокрема, досі 
невирішеними є питання співвідношення 
таких понять, як «хабар» та «неправомір-
на вигода»; «одержання» та «прийняття»; 
«посадова особа» та «службова особа» тощо. 
Слід навести аргументи І.С. Ніжинської, 
яка зазначає, що Цивільна конвенція про 
боротьбу з корупцією є першою спробою ви-
значити загальні міжнародні норми в галу-
зі цивільного права та корупції. У ній зро-
блена лише спроба визначення корупції (із 
застереженням: для цілей цієї Конвенції) 
[4, с. 176]. Однак цей факт не додає наукової 
одностайності в окресленій проблематиці. 

Відтак більшість науковців поділяють 
думку про те, що надати вичерпний перелік 
ознак корупції наразі неможливо або недо-
цільно [5, с. 59; 6, с. 370; 7, с. 271]. Однак такі 
спроби вживаються: зокрема, під корупцією 
пропонують розуміти «суспільно небезпечне 
діяння, яке полягає у зловживанні або пере-
вищенні влади чи службових повноважень 
службовою особою, а також одержання нею 
для себе чи інших осіб неправомірної вигоди 
або прийняття обіцянки (пропозиції) щодо 
такої вигоди» [7, с. 271]. Таке розуміння ко-
рупції не відповідає міжнародно-правовим 
нормам та нормам чинного антикорупцій-
ного законодавства. По-перше, воно зосе-
реджене лише на пасивній корупції та не 
враховує дії активних корупціонерів, якими 
можуть бути неслужбові особи. По-друге, ви-
ключається можливість корупції у приват-
ному секторі, у позаслужбовій сфері. Подібні 

недоліки притаманні також спробам інших 
авторів надати визначення корупції. Зокре-
ма, С.Б. Яковенка [8, с. 111], Д.Г. Михайлен-
ка [9, с. 356] та інших.

Щодо герменевтики (тлумачення з ме-
тою розуміння та розуміння як таке [10, 
с. 370]) поняття корупції, необхідно зазна-
чити, що орієнтиром та відправною позиці-
єю для  наукових пошуків у сфері права має 
бути чинне законодавство та міжнародно- 
правові норми. Враховуючи їх та беручи 
за основу, можливим є здійснення такого 
дослідження, яке дасть змогу отримати ре-
зультат у вигляді нових знань. За інших 
підходів наука буде продукувати вже ви-
словлені або тотожні висловленим позиції 
без їх сутнісного впливу на процеси, об’єк-
тивно існуючі у суспільстві та державі. 

Згідно з наданим у ст. 1 Закону України 
«Про запобігання корупції» визначенням 
корупцію можна охарактеризувати за до-
помогою перелічених в ньому залежно від 
її виду ознак. До таких ознак належать: 
суб’єкт корупції; корупційне діяння; мета 
корупційного діяння. Корупцію поділяють 
на активну та пасивну. Не заглиблюючись у 
дискусію щодо відповідності назв цих видів 
їх змісту, зазначимо, що до активної коруп-
ції традиційно відносять дії будь-яких осіб, 
спрямовані на надання неправомірної ви-
годи, а до пасивної – дії службових та інших 
осіб щодо її отримання. Законодавче визна-
чення повністю відповідає такій концепції, 
тому окреслення ознак корупції буде здійс-
нено з урахуванням її виду.

Пасивну корупцію можна охарактеризу-
вати такими, названими в законі ознаками. 
Суб’єкт – особа, зазначена у ч. 1 ст. 3 Закону 
України «Про запобігання корупції». Коруп-
ційне діяння: а) використання наданих осо-
бі службових повноважень; б) використання 
можливостей, пов’язаних зі службовими 
повноваженнями. Мета: а) одержання не-
правомірної вигоди для себе чи інших осіб; 
б) прийняття неправомірної вигоди для 
себе чи інших осіб; в) прийняття обіцянки/
пропозиції неправомірної вигоди для себе 
чи інших осіб.

Активна корупція характеризується на-
ступними, визначеними законом ознаками. 
Суб’єкт невизначений, тобто максимально 
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допустиме коло осіб. Корупційне діяння: 
а) обіцянка/пропозиція неправомірної ви-
годи особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 Закону 
України «Про запобігання корупції», або на 
її вимогу іншим фізичним чи юридичним 
особам; б) надання неправомірної вигоди 
особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 Закону України 
«Про запобігання корупції», або на її вимо-
гу іншим фізичним чи юридичним особам. 
Мета – схилити зазначену у ч. 1 ст. 3 Закону 
України «Про запобігання корупції» особу 
до протиправного використання наданих 
їй службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей.

Корупція як дихотомічне явище спрямо-
вана на задоволення інтересів її учасників 
з ігноруванням або навіть порушенням ін-
тересів інших осіб, суспільства або держави. 
Саме в цьому і полягає її суспільна небезпеч-
ність. Тому вчинення корупційних дій одно-
го з учасників корупційного акту є метою ін-
шого учасника, і навпаки. Це дає змогу при 
співставленні активної та пасивної корупції 
обмежитись двома категоріями ознак – діян-
ням і метою. Суб’єкти (як ознаки пасивної та 
активної корупції) не перебувають у такому 
тісному зв’язку, як діяння та мета, а тому по-
рівнюватись не будуть. Результати співвід-
ношення діянь і цілей двох видів корупції 
проілюстровані у схемах 1 та 2.

Схема 1

Схема 2

Як вбачається з наведених схем, понят-
тя корупції, наведене у ст. 1 Закону Украї-
ни «Про запобігання корупції», побудовано 
таким чином, що окремим видам цілей ак-
тивного корупціонера кореспондують відпо-
відні види діянь пасивного корупціонера. 
Водночас не всі цілі пасивного корупціо-
нера забезпечені діяннями з боку корупці-
онера активного. Зокрема, такій меті, як 
одержання неправомірної вигоди, не корес-
пондує жодна з дій. При цьому не можна 
стверджувати, що надання неправомірної 
вигоди забезпечує реалізацію мети у виді 
одержання такої вигоди, адже це діяння 
забезпечує іншу мету – прийняття неправо-
мірної вигоди.

Така невідповідність ознак пасивної та 
активної корупції у законодавчому визна-
ченні змушує вдаватись до тлумачення за-
кону, результати якого можуть кардинально 
різнитись залежно від суб’єкта тлумачення 
та його наукових і правових поглядів. Най-
очевиднішими поясненнями наведеної не-
відповідності можна назвати дві презумпції. 
Перша ґрунтується на тому, що законода-
вець використав слова-синоніми, а тому мета 
пасивного корупціонера у виді одержання 
неправомірної вигоди забезпечується тими 
самими діяннями, що й прийняття неправо-
мірної вигоди – наданням такої вигоди з боку 
активного корупціонера. Друга виходить з 
того, що в цьому випадку законодавець ви-
користав поняття «прийняття» та «одержан-
ня» як подібні, але різні за змістом. А тому 
у пасивного корупціонера може мати місце 
мета, яка забезпечується не діями активного 
корупціонера, а діями самого одержувача не-
правомірної вигоди.

На користь першого нашого припущення 
можна навести досить переконливі аргу-
менти. Наприклад, це повсюдне недотри-
мання нормотворчої техніки, яке негативно 
позначається на сучасному процесі законо-
творення, що й зумовило використання сло-
восполучення «одержання неправомірної 
вигоди або прийняття такої вигоди» замість 
«одержання неправомірної вигоди». 

На проблематиці якості законотворення 
повсякденно актуалізують увагу в право-
вій науці. Зокрема, З.А. Загиней, розкрива-
ючи значення юридичної техніки, вказує, 
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що знання специфічних засобів, прийомів і 
правил нормотворчої техніки кримінально-
го закону України сприяє здійсненню його 
герменевтики, при цьому під герменевтикою 
науковець розуміє симбіоз тлумачення та ро-
зуміння закону [10, с. 99, 370]. Розглядаючи 
неякісність нововведень до Кримінального 
кодексу України, М.Г. Арманов запропонував 
механізм попередження законодавчих поми-
лок. На його думку, необхідно створити меха-
нізм редагування законодавства, який би, з 
одного боку, не мав вирішального впливу на 
саму законотворчу діяльність, а з іншого – 
повною мірою забезпечував потреби законо-
давця в належній розробці проектів правових 
норм. Науковець пропонує запровадити ін-
ститут «законотворчих завдань» на розробку 
правових норм, які мають даватись спеціа-
лізованим провідним науковим установам у 
певній галузі. «Законотворчі завдання» ма-
ють надаватись суб’єктом законодавчої ініці-
ативи спеціалізованим науковим установам, 
які, в свою чергу, враховуючи цілі та завдан-
ня, що ставляться перед майбутнім проектом, 
соціальне та економічне обґрунтування його 
прийняття, мають розробити проект або де-
кілька проектів належної якості з дотриман-
ням юридичної техніки та основоположних 
підвалин права. А остаточне рішення, чи ста-
ти цьому проекту чинною нормою, має при-
йняти тільки законодавчий орган [11, с. 123].

Крім цього, перша презумпція аргумен-
тується тим, що кримінальне законодав-
ство не оперує словосполученням «прийнят-
тя неправомірної вигоди» в описанні дій 
пасивного корупціонера, а використовує 
словосполучення «одержання неправомір-
ної вигоди» або «отримання неправомірної 
вигоди». Приклади цього містяться у п. 2 
примітки ст. 96-3, у абзаці 2 ч. 2 ст. 96-4, 
ч. 2 ст. 96-6, ч.ч. 1 та 2 ст. 96-7, ст. 96-10,  
у примітці та ч. 1 ст. 160, п. 2 примітки та 
ч.ч. 3, 5 ст. 354, ч. 1 ст. 364, у примітці та ч. 1 
ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ст. 368, ч. 3 ст. 368-3, 
ч. 3 ст. 368-4, ч. 2 ст. 369-2, ст. 369-3, ст. 370 
Кримінального кодексу України. Відповід-
но до цих норм прийнятою може бути лише 
пропозиція або обіцянка неправомірної ви-
годи, а не сама неправомірна вигода. 

За таким самим принципом викладено 
текст Кримінальної конвенції про бороть-

бу з корупцією (ETS 173). Зокрема, у ст. 3 
«Одержання хабара національними дер-
жавними посадовими особами» Конвенції 
міститься такий текст: «Кожна Сторона 
вживатиме таких законодавчих та інших 
заходів, які можуть бути необхідними для 
встановлення у своєму національному зако-
нодавстві кримінальної відповідальності за 
умисне вчинення вимагання чи одержання 
будь-якими посадовими особами прямо чи 
опосередковано будь-якої неправомірної пе-
реваги для них особисто чи для інших осіб, 
або прийняття пропозиції чи обіцянки на-
дання такої переваги (курсив авт. – М.М.) 
з метою виконання чи невиконання ними 
своїх службових обов’язків» [2]. Подібна кон-
струкція міститься й у ст. 8 цієї Конвенції 
«Одержання хабара у приватному секторі». 

Існує ще один аргумент на користь того, 
що законодавець при формулюванні по-
няття «корупція» у Законі України «Про 
запобігання корупції» використав слова 
«одержання» та «прийняття» як синоніми. 
У Великому тлумачному словнику сучасної 
української мови слово «одержання» розтлу-
мачується як дія за значенням «одержати 
(одержувати)», одне з пояснень якої викла-
дено наступним чином: «Брати, приймати 
(курсив авт. – М.М.) те, що надсилається, 
надається, вручається і т. ін.; отримувати» 
[12, с. 827]. 

Друга презумпція також не позбавлена 
аргументів на свою користь. У вказаному 
вище тлумачному словнику зазначаються 
й відмінності у значенні слів «одержання» 
та «прийняття». Під одержанням як дією 
за значенням «одержати (одержувати)», ок-
рім іншого, розуміють: здобувати звання, 
посаду, становище і т. ін.; здобувати, діста-
вати перевагу в боротьбі, змаганні і т. ін.; 
здобувати, діставати що-небудь певними 
зусиллями, якимись діями і т. ін. Акцент у 
цих випадках робиться на тому, що «одер-
жувати» є синонімом слова «здобувати», 
яке визначається обов’язковою активністю 
суб’єкта. Так, «здобувати» розтлумачується 
як: «1. Діставати, розшукувати, знаходи-
ти кого-, що-небудь. // Заробляти, набувати 
працею. // Брати, завойовувати що-небудь, 
оволодівати чимось у бою, зі зброєю в ру-
ках. // Наполегливо досягати чого-небудь у 
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впертій боротьбі, навчанні і т. ін. 2. Вийма-
ти, витягувати звідки-небудь. 3. Виробля-
ти, одержувати що-небудь. 4. Видобувати, 
діставати з надр землі, з морських глибин» 
[12, с. 455].

На відміну від цього значення слова 
«приймати» має більш пасивне забарвлення 
і обов’язково відсилає нас до активних дій 
іншої особи. У Великому тлумачному слов-
нику української мови зміст слова «прийма-
ти» розкривається таким чином: «1. Брати 
до рук, на плечі і т. ін. від когось, або звід-
ки кого-, що-небудь. // Ловити що- небудь 
кинуте. // Відбивати удар м’яча. 2. Пого-
джуватися взяти собі що-небудь запропо-
новане. // Одержувати від кого-небудь щось 
у власність» [12, с. 1117]. Отже, прийняття 
можливе лише за активної поведінки іншої 
особи, спрямованої на надання чи передачу 
кого-небудь чи чого-небудь. При цьому при-
йняття не є абсолютно пасивною поведін-
кою та вимагає від приймаючої особи також 
певний ступінь активності. У наведеному 
тлумаченні це проілюстровано такими фор-
мами, як «ловити», «відбивати», «погоджу-
ватися взяти». Саме наявність певної згоди 
отримати щось, тобто узгодженість дій від-
чужувача та набувача, дає змогу відмежу-
вати прийняття від одержання, отримання 
чи здобуття. Останні можливі і без пого-
дження дій набувача з відчужувачем, або 
взагалі без відчужувача як такого.

Такий підхід до герменевтики понять 
«одержання» та «прийняття» є аргументом 
на користь того, що законодавець вико-
ристовує їх у визначенні поняття «коруп-
ція» не як синоніми, а як слова, що подібні, 
але все ж таки різні за змістом і які познача-
ють різні види суспільно небезпечних дій. 

Ще один аргумент, який підтверджує 
можливість саме такого розуміння озна-
чених понять, міститься у Конвенції ООН 
проти корупції. Так, у п. «b» ст. 15 «Підкуп 
національних державних посадових осіб» 
Конвенції йдеться саме про прийняття не-
правомірної переваги, а не її одержання. 
Зокрема, зазначається: «вимагання або 
прийняття державною посадовою особою, 
особисто або через посередників, будь-якої 
неправомірної переваги (курсив авт. – М.М.) 
для самої посадової особи чи іншої фізичної 

або юридичної особи, щоб ця посадова осо-
ба вчинила будь-яку дію чи утрималась від 
вчинення дій під час виконання своїх поса-
дових обов’язків» [1]. Так само побудовані й 
інші норми Конвенції, у яких йдеться про 
прийняття неправомірної вигоди чи пере-
ваги, наприклад: у ч. 2 ст. 16 «Підкуп іно-
земних державних посадових осіб і посадо-
вих осіб міжурядових організацій»; у п. «b» 
ст. 18 «Зловживання впливом»; у п. «b» ст. 21 
«Підкуп у приватному секторі» Конвенції.

Тобто Конвенція вказує саме на прийнят-
тя неправомірної переваги (вигоди), а не на 
її одержання. При цьому не можна ствер-
джувати, що відбулося просто використання 
іншого слова-синоніма щодо «одержання». 
Таким поняттям Конвенція також оперує, 
але в значенні активного здобування непра-
вомірної вигоди, а не в значенні погодженого 
отримання від іншої особи. Цей факт можна 
проілюструвати положеннями ст.ст. 17 та 19 
вказаного міжнародного акта, в яких ідеться 
про одержання неправомірної вигоди шля-
хом розкрадання, неправомірне привласнен-
ня або інше нецільове використання майна 
державною посадовою особою та шляхом 
зловживання службовим становищем.

З наведеного вбачається, що під одержан-
ням неправомірної вигоди в цій Конвенції 
розуміються активні дії особи, спрямовані на 
набуття такої поза межами підкупу (хабар-
ництва). В описаних у ст.ст. 17 та 19 Конвен-
ції випадках ототожнення слів «одержання» 
та «прийняття» є неможливим, адже відсутня 
особа, яка б таку вигоду надавала. Відповід-
но, і немає від кого приймати таку вигоду, 
а тому корупціонер вимушений самостійно її 
здобувати – одержувати.

Обидві описані презумпції щодо тлума-
чення поняття корупції, наданого у Законі 
України «Про запобігання корупції», мають 
право на існування. Можна впевнено ствер-
джувати, що і перша, і друга знайдуть своїх 
прихильників, а разом з ними й додаткову 
аргументацію. 

На нашу думку, вирішувати питання пріо-
ритету однієї з них необхідно не тільки у 
лексичному сенсі, а й семантичному. Загаль-
новідомим є той факт, що до корупційних зло-
чинів відносять не лише діяння, виражені у 
формі підкупу (пропозиції, надання, прийнят-



28

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВ 

тя неправомірної вигоди), а й інші діяння, які 
виражені у формі зловживання особою своїм 
службовим становищем задля заволодіння 
матеріальними благами. Такими є значна ча-
стина діянь, зазначених у примітці ст. 45 КК 
України, якою визначається перелік коруп-
ційних злочинів. Зокрема, це діяння, перед-
бачені ст.ст. 191, 262, 308, 312, 313, 357, 410, 
у випадку їх вчинення шляхом зловживання 
службовим становищем, а також злочини, 
передбачені ст.ст. 210, 364, 364-1, 365-2 КК 
України. Однак ці діяння необхідно буде ви-
знавати некорупційними у разі ототожнення 
понять «прийняття» та «одержання» у законо-
давчому визначенні поняття корупції. У тако-
му разі це визначення буде зводитись винят-
ково до підкупу. Якщо ж поняття «прийняття» 
та «одержання» розме жовувати та вкласти в 
кожне з них той зміст, який закладений Кон-
венцією ООН проти корупції, то діяння, спря-
мовані на «одержання неправомірної вигоди», 
і є зазначеними злочинами. В той час як «при-
йняття неправомірної вигоди» характеризує 
дії корупціонера, пов’язані з підкупом.

Останній аргумент надає перевагу саме 
другій презумпції. Тому це дослідження 
ґрунтується на тому, що законодавець, ви-
значаючи корупцію у ст. 1 Закону України 
«Про запобігання корупції», заклав у по-
няття «одержання неправомірної вигоди» 
та «прийняття неправомірної вигоди» різ-
ний зміст, який необхідно розкрити з ура-
хуванням положень Конвенції ООН проти 
корупції, національного законодавства та 
їх змістового навантаження.

З огляду на зазначене пропонуємо під 
«одержанням неправомірної вигоди» розу-
міти дії особи, вказаної у ч. 1 ст. 3 Закону 
України «Про запобігання корупції», з на-
буття неправомірної вигоди шляхом актив-
ного її здобування, використовуючи свої 
службові повноваження чи пов’язані з ними 
можливості, за відсутності підкупу.

«Прийняття неправомірної вигоди» ви-
значаємо як дії особи, зазначеної у ч. 1  
ст. 3 Закону України «Про запобігання ко-
рупції», з набуття неправомірної вигоди 
шляхом погодження підкупу.

Список використаних джерел:
1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції: Міжнародний документ від 31 жовт-

ня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c16/
print1458992757659374

2. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173): Міжнародний документ від 27 січ-
ня 1999 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_101

3. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією: Міжнародний документ від 4 листопада 
1999 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_102

4. Ніжинська І.С. Міжнародні конвенції як засіб боротьби з корупцією / І.С. Ніжинська // Наше 
право. – 2013. – № 12. – С. 174–179.

5. Макухін О.О. Поняття корупції в Україні та ЄС: порівняльний аналіз, адміністративно- 
правовий аспект / О.О. Макухін // Ученые записки Таврического национального университета  
им. В.И. Вернадского. – Т. 26(65). – 2013. – № 2-1. – Ч. 2. – С. 55–61. – (Серия «Юридические науки»).

6. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи про-
тидії): моногр. / М.І. Мельник. – К.: Юридична думка, 2004. – 400 с.

7. Політова А.С. Поняття корупції: проблеми визначення / А.С. Політова // Порівняльно- 
аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 268–272 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.
in.ua/3-2_2013/8/Politova%20A.S..pdf

8. Яковенко С.Б. Сутність корупції та її класифікація / С.Б. Яковенко // Держава та регіони. Серія: 
Державне управління. – 2017. – № 1(57). – С. 109–114 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2017/1_2017.pdf

9. Михайленко Д.Г. Тенденції щодо визначення поняття корупції та її співвідношення з хабар-
ництвом / Д.Г. Михайленко // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 45. – С. 352–357 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_45_70

10. Загиней З. Кримінально-правова герменевтика: моногр. / З. Загиней. – К.: Видавничий дім 
 «АртЕк», 2015. – 380 с.

11. Арманов М.Г. Чи сприяє забезпеченню належної якості кримінального законодавства надмір-
на ініціативність законотворців? / М.Г. Арманов // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпро-
петровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3(60). – С. 117–124 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B_i07Aj8P3fHTlFsbUlSbjVhNkU/view



29

Вісник Н
аціональної академії прокуратури У

країни №
 2(48)’2017

ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

12. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. 
В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Михайло МИХАЙЛОВ

ОДЕРЖАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 
У ЗАКОНОДАВЧОМУ ВИЗНАЧЕННІ КОРУПЦІЇ

Законодавство і правова наука в Україні оперують спірними термінами, які значеннєво 
не обґрунтовані та сприймаються неоднозначно у правозастосуванні. Зокрема, таким є по-
няття «корупція». У статті з’ясовано зміст законодавчого визначення корупції, в результаті 
чого наводяться формулювання його складових частин, а саме: «одержання неправомірної 
вигоди» та «прийняття неправомірної вигоди».

Ключові слова: корупція; поняття; підкуп; одержання неправомірної вигоди; прийнят-
тя неправомірної вигоди.

Михаил МИХАЙЛОВ

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ НЕПРАВОМЕРНОЙ ВЫГОДЫ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОРРУПЦИИ

Законодательство и правовая наука в Украине оперируют спорными терминами, ко-
торые содержательно не обоснованы и воспринимаются неоднозначно при правопримене-
нии. В частности, таковым является понятие «коррупция». В статье определено содержание 
законодательного понятия коррупции, в результате чего выводятся формулировки его со-
ставных частей, а именно: «получение неправомерной выгоды» и «принятие неправомер-
ной выгоды».

Ключевые слова: коррупция; понятие; подкуп; получение неправомерной выгоды; при-
нятие неправомерной выгоды.

Mykhailo MYKHAILOV 

RECEIPT AND ACCEPTANCE OF IMPROPER ADVANTAGE 
IN LEGISLATIVE DEFINITION OF CORRUPTION

Legislation and legal science in Ukraine operate controversial terms, which are not etymologically 
balanced and perceived ambiguously in law enforcement. In particular this is the concept of term 
«corruption». This article is devoted to clarifying the content of the legislative definition of term 
«corruption», in result we give formulation of its constituent parts, namely «receipt of undue 
advantage» and «acceptance of undue benefits».

Keywords: corruption; concept; bribery; receipt of undue advantage; acceptance of undue 
benefits.
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ТЕТЯНА ЧУБКО 

Сучасні політико-правові умови станов-
лення української державності ускладне-
ні перетворенням Автономної Республіки 
Крим на суб’єкт Російської Федерації (РФ) 
та проведенням на сході держави антите-
рористичної операції. Військова агресія 
РФ щодо Грузії, Молдови, України, неста-
більність на Близькому Сході, військові 
конфлікти в Північній Африці свідчать про 
нездатність глобальних та регіональних 
систем безпеки ефективно реагувати на 
нові загрози воєнного і невоєнного харак-
теру. Отже, інтерес до проблеми безпеки на 
міжнародному і національному рівнях у су-
часному світі є невипадковим.

Значну увагу науковці приділяють пи-
танням держави та її безпеки в умовах 
глобалізації. Зокрема, загальнотеоретичні 
аспекти зазначеної проблематики висвіт-
люються в працях І.В. Алєксєєнко, О.Г. Бі-
лоруса, В.С. Нерсесянца, П.М. Рабіновича, 
Л.Г. Удовики, А.І. Уткіна та інших. Пробле-
ми безпеки розглянуто в працях І.Ф. Коржа, 
О.В. Потєхіна, І.Я.Тодорова, С.М. Шкарлета. 
Загалом наукові дослідження присвячені 
встановленню сутнісних характеристик 
глобалізації, з’ясуванню її впливу на роз-
виток держави і права, аналізу безпеки в 
різних соціальних сферах тощо. Метою цієї 
статті є узагальнення підходів до сучасного 
розуміння глобалізації, розгляд розвитку 
категорії «безпека» під впливом глобаліза-

ції, характеристика функцій сучасної дер-
жави з огляду на її безпеку.

Нинішнє становлення України, усклад-
нене агресією з боку РФ, визначається її 
прагненням до інтеграції в європейські та 
євроатлантичні структури. Це зумовлює 
необхідність чіткого розуміння природи су-
часних міжнародних процесів, в тому числі 
в аспекті безпеки, а також визначення за-
гроз, що перешкоджають подальшій про-
гресивній еволюції держави.

Для усвідомлення особливостей сучас-
ного розвитку міжнародних відносин важ-
ливим є розуміння сутності глобалізації. 
Етимологічно це слово походить від латин-
ського «globus» – земна куля, від якого було 
утворено в англійській мові прикметник 
«global» – загальний, тобто в буквальному 
розумінні – «усеосяжний». Цим терміном 
визначається об’єктивний процес форму-
вання, функціонування і розвитку принци-
пово нової всесвітньої системи відносин між 
країнами та народами на підставі взаємо-
зв’язку і взаємозалежності, що поглиблю-
ються в усіх сферах життєдіяльності світо-
вого співтовариства [1, с. 106].

Основа сучасної глобалізації була закла-
дена масовою міграцією й інтегрованими 
ринками капіталу наприкінці ХІХ століт-
тя. Вчені виділяють дві фази її розвитку. 
Так, одним із перших етапів глобалізації 
називається діяльність ОСТ – Індійської 
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компанії, що уособлює активний вихід ка-
піталу за межі національних кордонів [2, 
с. 509]. Наступне відродження глобалізації 
почалося відразу після Другої світової вій-
ни. Підґрунтям подальшого ефективного 
становлення держав стали три елементи: 
забезпечення безпеки, демократизація й 
економічний розвиток. Для досягнення за-
значеного створено відповідні інститути: 
Організацію Північноатлантичного дого-
вору (НАТО), систему підтримки 15 демо-
кратичних (не комуністичних) режимів, 
програми відновлення Німеччини та Япо-
нії, Генеральну угоду з тарифів і торгівлі 
(ГАТТ), Міжнародний валютний фонд і 
Всесвітній банк. 

Необхідною передумовою глобалізації 
є відсутність воєнних дій або гострої вну-
трішньої боротьби в більшості регіонів світу, 
адже для економічного зростання необхід-
не стабільне й безпечне міжнародне середо-
вище. Іншою її умовою є наявність ринкової 
економіки. Крім того, глобалізації сприяє 
виважена податкова й грошова політика, 
вільне поширення інформації, захист при-
ватної власності й підзвітність (хоча б дея-
кою, обмеженою мірою) державних структур 
і великих корпорацій суспільству [3, с. 15].

У сучасному світі глобалізація не є тією 
категорією, бажаність чи небажаність якої 
підлягає обговоренню. Це універсальна 
соціальна дійсність, під впливом якої від-
бувається сучасне сприйняття глобально-
го суспільства. На зміну аналізу окремих 
спільнот як структур, що розвиваються пе-
реважно внутрішньо, приходить їх усвідом-
лення як таких, що виникають внаслідок 
усеосяжних процесів або як форма реакції 
на них. Отже, невипадково науковці приді-
ляють значну увагу вивченню зазначено-
го питання, розглядають численні спроби 
його тлумачення. 

Наукове осмислення «живої» динаміч-
ної матерії глобалізаційних процесів не 
сприймає галузевих обмежень; політика, 
економіка, право, культурні розбіжності 
різних країн перебувають у постійній взає-
модії, тому спроби розглядати глобалізацію 
як статичне явище чи винятково з позицій 
правової, економічної або політичної науки 
призводить до спрощених оцінок та неко-

ректних прогнозів [4, с. 68]. Аналіз наукової 
літератури свідчить, що глобалізацію роз-
глядають і як процес, і як нову ідеологію, і 
як етап розвитку людської цивілізації, і як 
невідворотну стадію історичної динаміки. 
Всі ці підходи мають право на існування, 
дають змогу пояснити ті чи інші процеси 
залежно від завдань, поставлених перед до-
слідником. 

Узагальнюючи численні напрацювання 
у сфері осмислення цієї категорії, можна 
зробити такий висновок: спільним для них є 
визнання ідеї посилення взаємозалежності 
людства на всіх рівнях (місцевому, регіо-
нальному, наднаціональному) і в усіх вимі-
рах (економічному, політичному, культур-
ному). Глобалізація є процесом всесвітньої 
економічної, політичної та культурної інте-
грації й уніфікації. Таким чином, найбільш 
суттєвим в її характеристиці вбачається 
те, що одним із її результатів є формуван-
ня певного загального світового простору, 
в якому керуються єдиними принципами 
економічного та гуманітарного співіснуван-
ня націй. Проте у зазначеному контексті 
виникають питання щодо безпечного спів-
існування сучасних держав. 

Проблема полягає у тому, що не всі суб’єк-
ти глобального простору та міжнародних 
відносин діють як чесні, відповідальні 
партнери. Загрозою для безпеки можуть 
виступати окремі держави, терористичні 
організації, транснаціональні компанії 
тощо. Ситуація ускладнюється тим, що у 
відповідних суб’єктів з’явилося більше мож-
ливостей (через взаємне проникнення і пе-
реплетіння економік, культур, правопоряд-
ків тощо) впливати на ситуацію зсередини, 
через залучення численних агентів впливу. 
В результаті сучасний світ зазнає таких 
проблем, як «гібридна війна» або «суспіль-
ство (світ, епоха) постправди», а існуючі сис-
теми безпеки виявили свою недосконалість, 
неефективність, неспроможність. 

Процеси глобалізації перетворилися на 
найважливіший чинник впливу на безпекову 
та оборонну політику провідних країн світу. 
Основні позиції в наднаціональних та транс-
національних інституціях обіймають провід-
ні держави світу, які здебільшого домінують і 
у глобальних економічних процесах та впли-
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вають на розв’язання проблем міжнародної 
безпеки. Водночас відбувається посилення 
впливу транснаціональних корпорацій та 
фінансових груп на економічний і суспіль-
но-політичний розвиток національних дер-
жав, що супроводжується зниженням їх ролі 
у вирішенні широкого кола питань політики 
та безпеки на світовому, регіональному й на-
ціональному рівнях [5, с. 4].

Викладене вище зумовлює необхідність 
переосмислення зазначених проблем. «Без-
пека» є міждисциплінарною категорією, 
синтетичним поняттям політології та соціо-
логії, воєнних та економічних наук, що зму-
шує досить широко тлумачити цю категорію 
[6, с. 25]. Окрім цього, безпека має й яскраво 
виражений правовий аспект.

Перші тлумачення цього терміна можна 
знайти у працях грецьких та римських філо-
софів. В українській мові він визначається, 
як стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не за-
грожує [7, с. 43]. Вчені (О.В. Потєхін, І.Я. То-
доров) виділяють декілька етапів досліджен-
ня зазначеної категорії. На першому етапі 
предметом досліджень безпеки (період від за-
кінчення Другої світової війни – до 70-х років 
минулого століття) переважно була військова 
сфера, рівновага ядерної зброї та розбіжності 
між Радянським Союзом і Сполученими Шта-
тами Америки. Другий етап (1970–1980 роки) 
характеризувався широкомасштабними на-
уковими розробками зазначеної категорії 
такими провідними установами світу, як 
Лондонський міжнародний інститут страте-
гічних досліджень і Стокгольмський інститут 
досліджень безпеки. Це поняття науковці 
вже не пов’язували тільки з державою та її 
військовими можливостями, враховувались 
фактори, що стосуються політичних об’єд-
нань, їх економіки, внутрішньої політики, 
стратегічних ресурсів (нафта, газ, вода та ін.) 
й населення. Після холодної війни підходи 
змінилися, і зміст цього терміна розширився 
та поглибився. Виникла потреба в осмислен-
ні безпеки після краху двополюсного світу. 
Згідно з новими точками зору ЄС, НАТО та 
інші міжнародні суб’єкти відігравали більш 
важливу роль, як і інші актори, недержавні 
та підпорядковані державі [3, с. 19].

Головними підсумками впливу глобалі-
зації на проблему безпеки та її теоретичне 

осмислення є такі: а) безпека більше не об-
межується лише військовою сферою; б) від-
бувається ускладнення й урізноманітнення 
структур та систем безпеки (тобто її інсти-
туційної складової); в) формується новітня 
практика реагування на нестандартні ви-
клики сучасним системам безпеки. 

Безпека як явище існує й осмислюється 
на різних рівнях – світовому, регіонально-
му, державному. На цьому варто зупини-
тись більш детально, адже система світової 
та регіональної безпеки залежить і від без-
пеки окремих держав. Процеси глобалізації 
впливають на їх здатність забезпечувати 
власну безпеку. Зростає кількість недержав-
них суб’єктів (глобальних міждержавних 
та міжнародних об’єднань), яким держава 
передає частину своїх функцій. Обмежу-
ється влада національного уряду, держава 
в цілому як сукупність органів стає зовсім 
необов’язковою, відповідно, уряди мають 
дедалі менше можливостей управляти свої-
ми корпораціями [8, с. 73]. В результаті від-
бувається певне ослаблення національно- 
державного суверенітету. 

Після Другої світової війни багато кра-
їн почали добровільно обмежувати себе в 
найбільш суверенних речах. Достатньо по-
глянути на ті області, в яких скоротився 
суверенітет, щоб погодитися з викладеним: 
право встановлювати мито та податки й ви-
значати їх розміри; забороняти й заохочува-
ти ввіз і вивіз товарів (капіталів) чи якісь 
види діяльності; друкувати гроші; встанов-
лювати правила утримання засуджених та 
використання їх праці; проголошувати ті чи 
інші політичні свободи або обмежувати їх; 
фундаментальні правила виборів (і саме їх 
проведення) та виборчих цензів, а також ще 
велика кількість інших важливих питань, 
які раніше визначалися тільки бажан-
ням держави. Перебуває під міжнародним 
контролем право війни та миру [9, с. 15]. 

Водночас держава є і буде залишатися 
головним суб’єктом, який на власному (ло-
кальному стосовно світового) рівні повинен 
забезпечити реалізацію та охорону прав 
людини, досягнення необхідного соціаль-
ного консенсусу, а також є основним елемен-
том в системі безпеки на світовому й регіо-
нальному рівнях.
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І.Ф. Корж визначив державну безпеку 
як збалансований стан функціонування 
держави (політичного інституту влади), 
який досягається через прогнозування, 
попередження, виявлення та мінімізацію 
негативного впливу існуючих і ймовірних 
загроз основним ознакам держави (насам-
перед інститутам державної влади, тери-
торіальній цілісності, суверенітету, грошо-
во-кредитній та податковій системам) та 
дозволяє державі ефективно реалізовувати 
своє соціальне призначення щодо забезпе-
чення подальшого розвитку особи (грома-
дянина), суспільства та держави [10, с. 74]. 
В Україні безпеку держави на законодавчо-
му рівні визначають через призму поняття 
національної безпеки, яке визначене в ст.1 
Закону України від 19 червня 2003 року 
№ 964-IV «Про основи національної безпеки 
України». 

Зміст безпеки варто досліджувати в 
контексті її функціонування, адже саме у 
функціях проявляється призначення дер-
жави як особливого інституту суспільства. 
На думку С. Могил, здійснення функцій 
держави відбувається систематично, про-
тягом усього часу її існування. Ці функції 
виникають, здійснюються і розвиваються 
відповідно до тих завдань, які слід розв’я-
зувати державі в конкретних історичних 
умовах [11, с. 4]. 

Варто зазначити, що під впливом гло-
балізації відбуваються зміни характеру, 
а також змісту функцій сучасної держави, 
який, зокрема, не може розвиватися ви-
нятково на власному підґрунті, визнача-
тися цілями, завданнями, що ґрунтуються 
тільки на національному інтересі, без ура-
хування інтересів міжнародного співтова-
риства. Таким чином, сучасний розвиток 
внутрішніх функцій держави відзначений 
їх інтернаціо налізацією, тобто набуттям 
внутрішніми функціями значного міжна-
родного аспекту, їх тісною взаємодією із зо-
внішнім середовищем, взаємозв’язком вну-
трішньої і зовнішньої політики держави [12, 
с. 102]. Наскільки успіх кожної окремої на-
ції залежить від консенсусу та прогресу сві-
ту загалом, так і досягнення світу залежить 
від здобутків окремих націй. Політика, еко-
номіка, освіта, здоров’я, культура, релігія, 

екологія перестають бути внутрішніми пи-
таннями або лише світової спільноти. Саме 
тому втрачає сенс поділ функцій держави 
на внутрішні та зовнішні. Більш коректно 
і обґрунтовано з огляду на сучасні процеси 
виділяти внутрішній та зовнішній аспекти 
здійснення функцій держави, які тісно вза-
ємопов’язані. У зв’язку з високим динаміз-
мом соціальних процесів у сучасному світі 
спостерігається високий ступінь невизначе-
ності соціальних ситуацій, які виникають 
у сучасній державі. Тому її функції знач-
ною мірою починають набувати пошуково- 
експериментального, координаційного, ре-
комендаційного характеру [13, с. 11]. Все це 
потребує модернізації держави, яка, зокре-
ма, проявляється в усучасненні її функцій. 
Так само і модернізація функцій держави 
полягає у зміні змісту її класичних функ-
цій, а також у виникненні нових.

У системі діяльності будь-якої держави 
питання забезпечення національної без-
пеки завжди мають пріоритетне значення. 
Важливість цієї функції ще більше зро-
стає у зв’язку з необхідністю реагування 
на низку глобальних викликів. Протидія 
масштабним деструктивним силам є най-
важливішим пріоритетом кожної країни. 
З огляду на викладене вибудовується і си-
стема її зовнішньополітичних орієнтирів, 
відбуваються пошуки партнерів і союзни-
ків, формуються різні вектори зовнішньої 
та безпекової політики. Дбаючи про свою 
безпеку, кожна держава або група держав 
має більш інтенсивно долучатися до про-
цесів підтримання міжнародного порядку 
та стабільності, розцінюючи це як важли-
ву складову власної національної безпеки. 
На перший план міжнародної співпраці 
виходять завдання і посилення взаємодії з 
іноземними партнерами, і зміцнення коор-
динаційних механізмів на внутрішньодер-
жавному рівні [5, с. 48–50]. 

Світове співтовариство під впливом гло-
балізації із сукупності взаємопов’язаних 
країн перетворюється на цілісну політич-
ну систему, в якій вони стають елементами 
єдиного всесвітнього політичного організ-
му, адже будь-яка з них не існує ізольовано 
від інших, усі вони пов’язані необхідністю 
розв’язувати не тільки глобальні пробле-
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ми, і, як результат, вони погоджують свої 
інтереси із загальними інтересами іншого 
суспільства. При цьому державі варто усві-
домлювати, що зазначені процеси  можуть 
призвести як до позитивних, так і негатив-
них наслідків. Дружні відносини між вели-
кими державами не гарантують будь-якій 
з-них забезпечення безпеки. Зазначені про-
цеси не оминули й нашу країну. Зокрема, 
у березні 2014 року було організовано ре-
ферендум щодо незалежності Автономної 
Республіки Крим, яку згодом перетворено 
на суб’єкт РФ. Міжнародні організації з пи-
тань безпеки своїми рішеннями підтримали 
Україну. 2 березня 2014 року НАТО засуди-
ла дії РФ у Криму, назвавши їх порушен-
ням міжнародних правових норм, зокрема 
Будапештського меморандуму та Договору 
про дружбу, співробітництво і партнерство 
між Україною та Російською Федерацією, 
підписаного 31 травня 1997 року. Генераль-
на Асамблея Організації Об’єднаних На-
цій (ООН) 27 березня 2014 року в резолюції 
68/262 підтвердила територіальну ціліс-
ність України. Парламентська асамблея 
Організації з безпеки і співробітництва в 
Європі (ОБСЄ) закликала РФ у Бакинській 
декларації від 2 липня 2014 року відмови-
тися від анексії Криму. І хоча ці рішення не 
призвели до очікуваних результатів, США, 
держави ЄС застосували економічні санкції 
проти країни-агресора і продовжують здійс-
нювати на неї економічний та політичний 
тиск. 

Водночас винесення внутрішнього пи-
тання про зміну засад конституційного 
устрою на міжнародний рівень в Україні 
може призвести до негативних наслідків, 
адже РФ активно лобіює ідею зміни держав-
ного устрою України через внесення змін до 
Конституції. Ця вимога визнана Францією 
та Німеччиною важливою складовою пере-
говорного процесу в Нормандському фор-
маті та трактується ними як зобов’язання 
України піти на політичні поступки задля 
досягнення сталого миру на Донбасі [14,  
с. 380]. Варто зазначити, що навіть у разі ви-
конання зазначеного Україна не захищена 
від нових проявів агресії. 

Розглядаючи внутрішній аспект функціо-
нування держави, актуальними стають такі 

її функції, як: перманентне відновлення ре-
ального суверенітету, необхідного потенціалу 
для реалізації своїх суверенних прав та їх 
захисту; забезпечення національної безпеки 
в єдності всіх її складових – економічного, 
інформаційного, соціального, політичного 
порядку. Російська загроза, що має довгостро-
ковий характер, інші докорінні зміни у зов-
нішньому та внутрішньому безпековому се-
редовищі України обумовлюють необхідність 
створення нової системи забезпечення націо-
нальної безпеки України [15]. 

З огляду на викладене набуває нового 
змісту економічна функція держави. Так, 
зокрема, однією з умов ефективної розбу-
дови України можна визначити стабільний 
розвиток економіки. При цьому варто вра-
ховувати, що глобалізація об’єктивно при-
зводить до розмивання та знецінювання ре-
гулюючих функцій національних держав, 
які вже не можуть захищати національну 
економіку від небажаних зовнішньоеконо-
мічних впливів. Однак зберігається такий 
аспект економічної функції держави, як 
державне гарантування економічної діяль-
ності при загостренні конкуренції (монопо-
лізму), охорона прав споживачів від недобро-
совісного виробника, визначення правових 
основ ринку, зокрема забезпечення рівно-
правності всіх форм власності, правовий за-
хист власника, стимулювання державними 
засобами ефективної ринкової економіки, 
досягнення в національному підприємни-
цтві збалансованості інтересів особистості, 
суспільства і держави [12, с. 103]. 

Окрім цього, особливо важливим є за-
безпечення конкурентоспроможності на-
ціональної економіки, окремих її галузей 
та секторів, видів виробництва і зрештою 
вітчизняних суб’єктів господарювання. Су-
часний досвід різних країн свідчить, що без 
організаційної, регулятивної, нормотворчої 
діяльності держави досягти сталого функці-
онування неможливо. Так само досягнення 
високої конкурентоздатності національної 
економіки дає змогу вибороти більш вигід-
ний статус країни в міжнародному розпо-
ділі праці, у міжнародному обміні резуль-
татами економічної діяльності, за рахунок 
чого з’являються можливості для реалізації 
інших функцій держави [16, с. 235]. Також 
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на економічну функцію України негатив-
но вплинула агресія Російської Федерації, 
у результаті якої припинилися виробничі 
та торговельні відносини з окупованими 
територіями, що спричинило незаконне ви-
добування та розпорядження природними 
ресурсами, підприємствами тощо.

Проблема конкурентоздатності націо-
нальної економіки тісно пов’язана з висо-
котехнологічним характером виробництва, 
ефективним функціонуванням національ-
ної інноваційної системи. У зв’язку з цим 
особливого значення набуває інноваційна 
функція держави, яка в сучасних умовах 
набуває самостійного значення [8, с. 72]. 
При цьому слід враховувати і загрози, які 
виникають під час її здійснення. З огляду 
на рівень проникнення інформаційно-ко-
мунікативних технологій в усі критично 
важливі сфери життєдіяльності людини та 
держави виникає проблема протидії зло-
чинам у сфері кіберпростору, нових мож-
ливостей забезпечення безпеки держави. 
Наприклад, у грудні 2015 року було здійс-
нено кібератаку проти трьох регіональних 
енергопостачальних компаній ОЕС Украї-
ни («Прикарпаттяобленерго», «Чернівціобл-
енерго», «Київобленерго»). Зловмисники з 
використанням завчасно отриманого відда-
леного доступу до комп’ютерів автоматичної 
системи дистанційного управління (АСДУ) 
виконали операції з управління вимикача-
ми на розподільчих підстанціях. Перерва 
в електропостачанні становила від 1 до 3,5 
годин [17]. Слід зазначити, що кібератака 
повторилася 17 грудня 2016 року: було пов-
ністю знеструмлено підстанцію «Північна», 
що призвело до відключення споживачів 
північної частини правобережжя Києва та 
прилеглих районів Київської області [18].

Суттєво глобалізація вплинула на еко-
логічну функцію держави. Погіршення 
екологічної ситуації в усіх країнах світу, 
зростання кількості екологічних катастроф 
зумовлюють потребу об’єднання зусиль усіх 
держав, встановлення між ними партнер-
ських відносин для спільної природоохорон-
ної діяльності, обміну інформацією в сфері 
екології, дотримання екологічної політики 
тощо. Нині можна навести безліч прикла-
дів щодо викладеного. Зокрема, спільний 

проект між Чернівецькою міською радою 
(Україна), Дрокійською районною радою 
(Молдова) та Сучавською повітовою радою 
(Румунія) щодо покращення екологічної 
ситуації в транскордонних басейнах річок 
Прут і Дністер через покращення управлін-
ня та впровадження інноваційних підходів 
до очищення стічних вод в Чернівцях та 
Дрокії [19]. Іншим прикладом є проблема, 
пов’язана із львівським сміттям, що ство-
рює потенційну загрозу виникнення еколо-
гічної катастрофи міжнародного масштабу. 
Тож, якщо полігони на території України й 
надалі не прийматимуть сміття зі Львова, 
його можуть почати вивозити за кордон, зо-
крема до Польщі [20].

Всеосяжною стає й ідеологічна функція 
держави. В умовах глобалізації суспіль-
ство, яке перебуває у стані модернізації, 
намагається бути більш відкритим, що за-
безпечується сукупністю так званих вну-
трішньо елітарних процесів (поглядів, 
цінностей, орієнтацій самого суспільства). 
В цьому контексті важливу роль відіграє 
ідеологія як принцип функціонування су-
спільства. Для того, щоб відбувалася ево-
люція, у суспільстві необхідно прийняти 
єдині цінності та норми співіснування, 
дотримуватися принципів терпимості та 
готовності до самокритики і компромісів. 
Держава має забезпечити відповідну стра-
тегію розвитку суспільства та формуван-
ня нової парадигми його функціонування. 
При цьому основною у такій стратегії має 
бути визначено людину як головну цінність 
планети. У такому значенні роль держави 
полягає в політичній організації процесу, 
який би створив умови для досягнення не-
обхідних якостей суспільства. Отже, багато 
в чому й від держави залежить, чи будуть 
готові її громадяни до сприйняття процесів 
глобалізації, а також її викликів. Одним із 
шляхів досягнення зазначеного є форму-
вання культури. Україні необхідно донести 
до світової спільноти інформацію не лише 
щодо проблем, які існують, а й про свою 
культуру, історію, цінності, прагнення. При 
цьому Україна не зможе розповісти про себе 
світові, допоки українці не познайомляться 
між собою, не самоідентифікуються. На-
самперед ідеться про розвиток культурних 
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комунікацій між регіонами – шляхом впро-
вадження програм резиденцій, культурних 
ініціатив [14, с. 245].

Найбільш суттєвим у характеристиці 
глобалізації є те, що вона означає форму-
вання певного загального світового про-
стору, в якому керуються єдиними прин-
ципами економічного та гуманітарного 
співіснування націй. Отже, безпеку держа-

ви слід переосмислювати в контексті нової 
глобалізованої реальності. Вона є необхід-
ним елементом регіональної та світової без-
пеки. Безпека держави є однією з функцій 
держави, а з іншого боку, кожну з функцій 
держави можна і слід розглядати в аспекті 
безпеки. Зміст і характеристика функцій 
сучасної держави модернізуються під впли-
вом процесів глобалізації. 
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Тетяна ЧУБКО

БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розглянуто та узагальнено підходи до сучасного розуміння глобалізації, категорії «без-
пека» під впливом цього явища, надано характеристику функцій сучасної держави з точки 
зору її безпеки.

Ключові слова: глобалізація; безпека; безпека держави; зміни функцій держави. 

Татьяна ЧУБКО

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Рассмотрены и обобщены подходы к современному пониманию глобализации, катего-
рии «безопасность» под влиянием этого явления, охарактеризованы функции современного 
государства с точки зрения его безопасности.

Ключевые слова: глобализация; безопасность; безопасность государства; изменения 
функций государства.

Tetiana CHUBKO 

SECURITY OF THE STATE UNDER GLOBALIZATION CIVIL LAW

Considered and generalized approach to the modern understanding of globalization, the category 
of «security» under the influence of globalization, given the characteristic features of the modern 
state in terms of its security.

Keywords: globalization; security; state security; the changing nature of state functions.
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У цивілістиці досі не досягнуто єдності ду-
мок із питань, які способи захисту утворюють 
систему способів судового захисту права влас-
ності та інших речових прав, за якими підста-
вами та на які групи вони поділяються. 

Аналізуючи останні дослідження і пу-
блікації, що стосуються порушених у статті 
проб лем, варто зазначити таке. Теоретичною 
та методологічною основами для формулю-
вання їх суті й визначення нових, оригіналь-
них шляхів вирішення цих складних питань 
є положення та висновки, сформульовані 
у  роботах таких, зокрема, вчених-цивіліс-
тів, як: В.А. Бєлов, Н.П. Бондар, О.Б. Гна-
тів, В.В. Груздєв, І.О. Дзера, С.А. Краснова, 
Д.В. Кушерець, А.О. Новосьолова, З.В. Ромов-
ська, Т.П. Подшивалов. Однак створені за-
значеними авторами нові знання стосуються 
різних аспектів системи способів судового за-
хисту права власності та інших речових прав, 
які відокремлено не сприяють виробленню 
цілісної правової моделі такої системи. 

Враховуючи наведене, мета статті поля-
гає в огляді та систематизації сформованих 
у доктрині цивільного права поглядів і під-
ходів вчених до формування системи способів 
судового захисту права власності та інших ре-
чових прав для їх узагальнення й подальшо-
го дослідження у майбутніх роботах.

Найчастіше у юридичній літературі з ци-
вільного права способи захисту права влас-
ності та інших речових прав поділяються 

на речово-правові та зобов’язально-правові 
[1, с. 323; 2, с. 348]. Проте не усі вчені пого-
джуються з таким поділом способів захисту 
зазначених цивільних майнових прав. Так, 
З.В. Ромовська, крім вказаних способів захи-
сту, виокремлює спеціальні способи захисту, 
до яких відносить визнання права власності, 
визнання недійсними актів органів держав-
ної влади, звільнення майна з-під арешту. 
Також, на думку вченої, немає щонаймен-
шої підстави для протиставлення речово- 
правових і зобов’язально-правових способів 
захисту. Обґрунтовуючи своє твердження, 
З.В. Ромовська зауважила про таке: якщо у 
договірні зобов’язання особа вступає як влас-
ник, здійснюючи тим самим своє право на 
розпорядження річчю, її статус як власника 
не перекреслюється статусом кредитора, а 
лише доповнюється ним. Тому, вимагаючи 
повернення речі від боржника після закін-
чення строку договору або у разі незабезпе-
чення ним умов для її схоронності, позивач у 
судовому процесі насамперед діє як власник 
і, доповнюючи цей статус, уже діє – як креди-
тор [3, с. 206, 207].

У свою чергу, І.О. Дзера, вважаючи, що по-
діл засобів захисту права власності на речово- 
правові та зобов’язально-правові не може охо-
пити все розмаїття заходів, передбачених у 
сучасному законодавстві, які прямо чи опосе-
редковано спрямовані на усунення порушень 
права власності, запропонувала класифіку-
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вати цивільно-правові засоби захисту права 
власності, розподіливши їх на чотири групи. 
Так, на думку вченої, першу групу визнача-
ють основні речово-правові засоби захисту, до 
яких належать: віндикаційний і негаторний 
позови; другу групу – допоміжні речово-пра-
вові засоби захисту: позов про визнання пра-
ва власності та позов про виключення майна 
з опису; третю групу – зобов’язально-правові 
засоби: засоби захисту права власності в до-
говірних відносинах (відшкодування збитків, 
заподіяних невиконанням чи неналежним 
виконанням договору; повернення речей, на-
даних у користування за договором); засоби 
захисту права власності в деліктних зобов’я-
заннях; позови про повернення безпідставно 
отриманого чи збереженого майна; четверту 
групу – спеціальні засоби захисту: позови про 
визнання угоди недійсною; позови про захист 
прав співвласника у випадку виділу, поділу 
та продажу спільного майна; засоби захисту 
права власності померлих та осіб, визнаних 
безвісно відсутніми або оголошених померли-
ми, й інші засоби захисту [4, с. 149].

До окремих засобів захисту права влас-
ності, які не увійшли до жодної з наведених 
груп, І.О. Дзера віднесла засоби, передбачені 
у ч. 2 ст. 386 та ч. 3 ст. 386 Цивільного кодек-
су України (ЦК України) [4, с. 149, 150]. Так, 
згідно з ч. 2 ст. 386 власник, який має підста-
ви передбачати можливість порушення свого 
права власності іншою особою, може зверну-
тися до суду з вимогою про заборону вчинен-
ня нею дій, що можуть порушити його право, 
або з вимогою про вчинення певних дій для 
запобігання такому порушенню. А в ч. 3 цієї 
статті передбачено, що власник, права якого 
порушені, має право на відшкодування зав-
даної йому майнової та моральної шкоди1. 

1 Автори науково-практичного коментаря до 
цивільного законодавства України В.Г. Ротань, 
А.Г. Ярема, В.В. Кривенко, В.Я. Карабань, О.Є. Со-
нін, коментуючи ч. 3 ст. 386 ЦК України, звернули 
увагу на складність її співвідношення з іншими стат-
тями ЦК України та на необхідність тлумачення цієї 
частини у взаємозв’язку із пов’язаними з нею право-
вими нормами цього Кодексу для визначення харак-
теру такого співвідношення. Стосовно викладеного 
вчені зазначили таке. При формулюванні ч. 3 ст. 386 
ЦК України законодавець використав невдалі тео-
ретичні конструкції, згідно з якими відшкодування 
майнової і моральної шкоди кваліфікується як за-
хист права власності. Однак відшкодування мораль-

Водночас О.Б. Гнатів способи захисту 
права власності пропонує поділяти залежно 
від правових наслідків їх застосування на 
речово- правові, що включають витребуван-
ня майна з чужого незаконного володіння, 
усунення перешкод у здійсненні власником 
права користування та розпоряджання своїм 
майном, визнання права власності і визнан-
ня незаконним правового акта, що порушує 
право власності, та зобов’язально-правові 
способи захисту, що виражаються через: спо-
соби захисту права власності у договірних зо-
бов’язаннях – визнання правочинів недійсни-
ми та переведення прав і обов’язків покупця 
у разі продажу частки за договором у спільній 
частковій власності; способи захисту права 
власності у недоговірних зобов’язаннях – на-
буття, збереження майна без достатньої пра-
вової підстави, відшкодування шкоди, зокре-
ма й завданої власникові земельної ділянки, 
житлового будинку інших будівель у зв’язку 
зі зниженням їх цінності, і компенсація мо-

ної шкоди захищає особисті немайнові права особи, 
що порушені шляхом порушення права власності. 
А право на відшкодування майнової шкоди вини-
кає у результаті перетворення правовідносин: якщо 
майно неможливо витребувати (зокрема, у зв’язку 
зі знищенням майна право власності згідно з п. 4 
ч. 1 ст. 346 ЦК України припиняється), якщо право 
власності не можна захистити іншими способами, 
правовідносини власності в силу вказівки закону 
перетворюються в зобов’язальні, в межах яких право 
власності не захищається (в цивільно-правовому ро-
зумінні захисту права), а лише покладається на особу 
обов’язок відшкодувати власникові, який безповорот-
но втратив право власності на річ, майнову шкоду. 
Очевидно, у включенні до ЦК України положення, 
що сформульоване в ч. 3 ст. 386, потреби не було, 
оскільки відшкодування майнової та моральної шко-
ди могло б здійснюватись безпосередньо на підставі 
ст.ст. 1166, 1167 ЦК України. Але ж законодавець, 
сформулювавши положення ч. 3 ст. 386 ЦК України, 
спеціальним правилом вказав на те, що застосуван-
ня способів захисту права власності, про які йдеться 
у ст.ст. 387–394 ЦК України, не виключає застосу-
вання ст.ст. 1166, 1167 ЦК України. Крім того, від-
сутність у ч. 3 ст. 386 ЦК України посилання на те, 
що майнова і моральна шкода, завдана порушенням 
права власності, відшкодовується відповідно до зако-
нодавства (закону), не виключає застосування при 
цьому положень інституту відшкодування шкоди, 
зокрема принципу вини. Застосуванню в цьому ви-
падку підлягає і ст. 1192 ЦК України (див.: Науково- 
практичний коментар до цивільного законодавства 
України: у 2 т. Т. 1 / відп. ред. В.Г. Ротань. – [2-ге 
вид.]. – Х.: Фактор, 2010. – 800 с. – С. 489, 490).
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ральної шкоди в разі порушення права влас-
ності [5, с. 6, 7; 6, с. 32, 33, 40, 41, 167, 168].

Доцільно вказати, що О.Б. Гнатів, так 
само як і І.О. Дзера, до способів захисту права 
власності віднесла спосіб захисту, передбаче-
ний у ч. 2 ст. 386 ЦК України. 

Так, інтерпретуючи наведену норму зако-
ну, І.О. Дзера зазначає, що згідно з нею влас-
нику гарантується можливість вимагати не 
лише усунення порушень його права власно-
сті, які вже відбулися, а й звертатися до суду 
за захистом своїх прав, що можуть бути реаль-
но порушені в майбутньому. Тобто застосову-
вати такий спосіб захисту своїх порушених 
прав, як попередження або припинення мож-
ливого порушення права власності у майбут-
ньому [4, с. 150]. На думку О.Б. Гнатів, зміст 
аналізованої норми дає змогу віднести зазна-
чений спосіб захисту права власності до сво-
єрідних «превентивних» цивільно- правових 
способів захисту, спрямованих на попере-
дження завдання шкоди у майбутньому. 
Закріплення в цивільному законодавстві 
такого способу захисту права власності, як 
зазначає науковець, обумовлюється перене-
сенням центру ваги зі шкідливого результату 
на більш ранній ступінь, коли протиправне 
діяння лише створює можливість заподіяння 
шкоди або коли власне діяльність має небез-
печні властивості загрози. У цьому аспекті 
О.Б. Гнатів звернула увагу на наявну в ци-
вільному законодавстві України певну не-
узгодженість, а саме: захист права власності 
може починатися з моменту його порушення, 
а вказаний спосіб захисту права власності 
застосовується, відповідно, коли тільки ви-
никає загроза порушення права власності. 
Зважаючи на наведене, науковець запропо-
нувала внести зміни до законодавства і пе-
ренести можливість захисту права власності 
з моменту його порушення на момент виник-
нення загрози такого порушення. У контексті 
зазначеного О.Б. Гнатів провела певну пара-
лель між співвідношенням понять «охорона» і 
«захист» права власності та на основі зазначе-
ної прогалини законодавства розкрила дина-
міку переходу «охорони права власності» на 
«захист права власності». Це надало їй мож-
ливість розглядати вказаний превентивний 
спосіб захисту права власності – зобов’язан-
ня, що виникає унаслідок створення загрози 

порушення права власності іншою особою у 
майбутньому – як «охорону права власності» 
доти, доки неусунення такої загрози призведе 
до завдання шкоди та застосування відповід-
них способів «захисту права власності».

Зазначаючи про те, що вказаний спосіб 
захисту є малодослідженим, О.Б. Гнатів на-
голосила на неможливості його віднесення до 
жодної з груп способів запропонованого нею 
варіанта поділу способів захисту права влас-
ності [5, с. 7; 6, с. 3, 33, 36, 37].

Однак І.В. Жилінкова ще раніше від 
І.О. Дзери та О.Б. Гнатів, аналізуючи поло-
ження ЦК України, дійшла висновку про 
те, що в цьому Кодексі вперше закріплено 
окремий спосіб захисту права власності – 
превентивний (ч. 2 ст. 386). Поява його, як 
зазначає вчена, дає підстави розглядати 
захисні цивільно-правові способи дещо в 
іншій площині – виходячи із мети засто-
сування правового примусу. З огляду на це 
І.В. Жилінкова запропонувала виокремити 
дві групи цивільно-правових способів захи-
сту права власності: а) превентивні способи, 
які застосовуються для попередження пору-
шення права власності; б) відновлюваль-
ні способи, які спрямовані на відновлення 
правового та майнового становища потер-
пілої сторони (віндикаційний і негаторний 
позови, визнання права власності тощо). 
Надаючи загальну характеристику вказа-
ним групам способів захисту права власно-
сті, І.В. Жилінкова зазначила таке. У ціло-
му превентивний захист спрямований на 
попередження порушення права власності, 
яке є відсутнім на момент подання позову, 
але за всіма обставинами розвитку подій 
реально можливе у майбутньому. З огляду 
на зміст ч. 2 ст. 386 ЦК Украї ни позов про 
превентивний захист може бути пред’явле-
ний власником, який має підстави перед-
бачати можливість порушення свого права 
власності іншою особою. У ЦК Украї ни не 
визначено конкретні прояви такого «мож-
ливого порушення», а відтак, вирішення 
цього питання залишається на розгляд 
суду. Традиційні (відновлювальні) заходи 
захисту спрямовані на приведення потерпі-
лої сторони у становище, в якому вона пере-
бувала до порушення, відновлення поруше-
ного права або його визнання [7, с. 130, 131].
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Вчена звертає увагу на два проблемні мо-
менти теоретичного й практичного характеру 
щодо цивільно-правового механізму превен-
тивного захисту права власності, які виникли 
у зв’язку з прийняттям у 2003 році нового  
ЦК України. 

Перший проблемний момент пов’язаний 
із місцем нормативного закріплення правил 
щодо превентивного захисту права власності. 
Звертає на себе увагу порядок розташування 
норм глави 29 ЦК України. Передусім у ній 
закріплено загальні засади захисту права 
власності (ст. 386). Зокрема, визначається, що 
держава забезпечує рівний захист прав усіх 
суб’єктів права власності (ч. 1 ст. 386), та за-
кріплено загальні права власника на відшко-
дування завданої йому майнової і моральної 
шкоди (ч. 3 ст. 386). Після цього в главі 29 
послідовно визначено окремі способи захисту 
права власності: витребування майна із чу-
жого незаконного володіння, захист від пору-
шень, не пов’язаних із позбавленням володін-
ня, тощо. Логіка розташування норм глави 29 
значною мірою порушується правилом щодо 
превентивного захисту права власності, яке 
вміщено у ч. 2 ст. 386. Як уже зазначалося,  
ст. 386 присвячено загальним засадам за-
хисту права власності, однак превентивний 
захист права власності стосується лише ок-
ремих випадків, а не загальних правил, тому  
ч. 2 ст. 386 логічно «випадає» із загального 
змісту цієї статті. 

Другий проблемний момент, про який 
уже йшлося, вбачається у некоректному спів-
відношенні положень щодо превентивного 
захисту права власності та загальних норм 
захисту цивільних прав. Так, у ст. 15 ЦК 
України, в якій вміщено загальні підстави 
звернення особи за захистом, зазначено, що 
особа має право на захист свого цивільного 
права у разі його порушення, невизнання або 
оспорювання. З цього однозначно випливає, 
що звернутися до суду особа має право лише у 
випадку порушення права, а не у разі можли-
вості такого порушення. Формально суд може 
відмовити у прийнятті позовної заяви, якщо 
порушення ще не відбулося, а лише, можли-
во, станеться у майбутньому. Такий стан ре-
чей може призвести до значних негативних 
наслідків і, по суті, зробити неможливим пре-
вентивний захист права власності, передба-

чений у ЦК України. У зв’язку з цим І.В. Жи-
лінкова запропонувала змінити ч. 1 ст. 15 ЦК 
України і визначити, що особа має право на 
захист свого цивільного права у разі його по-
рушення або можливості такого порушення, 
невизнання або оспорювання [7, с. 135, 136]. 

У свою чергу, Н.П. Бондар, яка здійснила 
ґрунтовне дослідження поняття та видів під-
став виникнення права на превентивний за-
хист суб’єктивних цивільних прав, зазначила 
таке. У чинному ЦК України передбачено 
спеціальні норми, що регулюють превентив-
ний захист лише окремих цивільних прав  
(ст.ст. 282, 293, ч. 2 ст. 386, ст. 396, ч. 3 ст. 872, 
1163, 1164 тощо). У цих нормах закріплені різ-
ні обставини як підстави виникнення права 
на превентивний захист. Водночас у книзі 1 
ЦК України необхідно передбачити загальну 
норму про превентивний захист будь-якого 
цивільного права. У цьому зв’язку в ній по-
трібно за аналогією зі ст. 15 ЦК України за-
кріпити єдине родове визначення підстави 
виникнення права на превентивний захист, 
а саме:  реальну загрозу порушення цивільних 
прав.  На думку вченої, моментом виникнення 
права на превентивний захист є момент виник-
нення реальної загрози порушення суб’єктив-
них цивільних прав та інтересів, а підставою 
виникнення суб’єктивного цивільного права 
на превентивний захист – ті складні юридичні 
факти і фактичні склади, які породжують або 
спричиняють виникнення реальної загрози 
(небезпеки) порушення регулятивних суб’єк-
тивних цивільних прав та інтересів. Тобто, як 
конкретизує Н.П. Бондар, та поведінка суб’єк-
тів і об’єктивні обставини (події), які об’єднані 
причинно-наслідковим зв’язком із реальною 
загрозою порушення суб’єктивного цивільного 
права чи інтересу, заподіяння шкоди об’єктам 
цивільних прав або втрати суб’єктивного ци-
вільного права2 [8, с. 321, 322, 334].

2 До загальних ознак, що характеризують загрозу 
(небезпеку) порушення суб’єктивних цивільних прав 
та інтересів, заподіяння шкоди об’єктам цивільних 
прав або втрати регулятивних суб’єктивних цивіль-
них прав та інтересів як обов’язковий кваліфікацій-
ний елемент підстави виникнення права на превен-
тивний захист якого-небудь суб’єктивного цивільного 
права, Н.П. Бондар відносить такі: реальність; висо-
кий рівень вірогідності реалізації; наявність у тепе-
рішньому часі; незалежність від можливості бути від-
верненою; можливість виходити від будь-якої особи; 
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На противагу викладеному Д.В. Куше-
рець, досліджуючи підстави для охорони та 
захисту майнових прав фізичних і юридич-
них осіб у сфері договірних зобов’язань, ґрун-

створення будь-якою поведінкою суб’єкта; конкрет-
ність; може бути як очевидною для будь-яких грома-
дян, так і такою, що потребує спеціальних знань від 
особи, яка фіксує таку небезпеку (детальніше див.: 
Бондарь Н.П. Основания возникновения права на 
превентивную защиту  субъективных гражданских 
прав: понятие и виды // Правовое регулирование 
отношений в сфере частного права: традиции и со-
временность / под. ред. И.С. Канзафаровой. – Одесса: 
Астропринт, 2016. – С. 325–334).

Беручи за критерій поділу підстав виникнен-
ня права на превентивний захист суб’єктивних 
цивільних прав та інтересів «взаємопов’язаність 
форм і способів реалізації превентивного захисту», 
Н.П. Бондар виокремила такі їх види. Залежно від 
форми здійснення превентивного захисту підстави 
виникнення права на превентивний захист цивіль-
них прав поділяються на універсальні й спеціальні. 
Універсальними є підстави, що дають змогу застосо-
вувати способи превентивного захисту, які можуть 
бути реалізовані як в юрисдикційній, так і не у юрис-
дикційній формах. До таких універсальних підстав 
відноситься лише реальна загроза порушення осо-
бистих немайнових прав (права на життя, права на 
охорону здоров’я) або майнових прав (власності чи 
іншого речового права, зобов’язального або іншого 
майнового права). Спеціальні ж підстави, навпаки, 
надають можливість застосувати тільки одну із форм.  
У свою чергу, спеціальні підстави поділяються на 
дві підгрупи. До першої відносяться ті, які надають 
можливість застосовувати способи превентивного за-
хисту, що реалізуються лише у юрисдикційній формі. 
Одними з таких спеціальних підстав є квазіделікти, 
вимоги із яких передбачені у гл. 81 ЦК України – 
коли бездіяльність володільця загрожує життю, здо-
ров’ю або майну інших осіб (ст. 1163 ЦК України), які 
можуть вимагати у суді вжиття відповідною особою 
невідкладних заходів щодо усунення загрози, забо-
рони діяльності, яка створює загрозу (ст. 1163 ЦК 
України). До другої належать підстави, за наявності 
яких способи превентивного захисту можуть бути 
реа лізовані лише у неюрисдикційній формі. Такими 
спеціальними підставами виникнення права на пре-
вентивний захист цивільних прав є юридичні факти, 
а саме: стани необхідної оборони, у яких існує лише 
реальна загроза порушення суб’єктивних цивільних 
прав, а не розпочатий напад (посягання); стан край-
ньої необхідності; фізичний або психічний примус до 
заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам; 
погроза майновим правам іншої особи (детальніше 
див.: Бондарь Н.П. Осно вания возникновения права 
на превентивную защиту субъективных граждан-
ских прав: понятие и виды // Правовое регулирова-
ние отношений в сфере частного права: традиции и 
современность / под. ред. И.С. Канзафаровой. – Одес-
са: Астропринт, 2016. – С. 335–340).

туючись на тому, що підставою для захисту 
суб’єктивного майнового права є винятково 
неправомірні дії чи бездіяльність, висловила 
думку, що характер позову, передбаченого 
у ч. 2 ст. 386 ЦК України, є більше охорон-
ним, аніж захисним, а тому визнати загрозу 
порушення цивільного права як підставу до 
його захисту буде помилковим. Аналізуючи 
юридичну конструкцію зазначеної статті, 
вчена констатувала таке. Дії, заборонити які 
повинен у даному випадку суд, не визнані 
цивільним законодавством забороненими 
для вчинення. Такий висновок ґрунтується 
на статусі чинного судового рішення, яке в 
силу ч. 2 ст. 13 Закону України від 2 черв-
ня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і 
статус суддів» є обов’язковим до виконання 
всіма органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими 
та службовими особами, фізичними і юри-
дичними особами та їх об’єднаннями на всій 
території України. Інакше кажучи, рішення 
суду має силу закону, оскільки, як і закон, 
воно обов’язкове для всіх учасників цивіль-
них відносин. Якби закон передбачав певну 
форму поведінки, вчинення якої не дозволя-
ється у майнових правовідносинах, визнання 
повторно забороненою такої поведінки судом, 
по-перше, дублювало б і без того обов’язкове 
положення, по-друге, не мало б практичної 
ефективності через існування норми закону, 
недотримання якої вже спричиняє певні юри-
дичні наслідки як для особи-порушника, так і 
для особи-власника3 [9, с. 169, 177].

3 Для обґрунтування такого висновку Д.В. Ку-
шерець навела приклад щодо правовідносин, які 
випливають із договорів іпотеки. Так, згідно з ч. 3  
ст. 9 Закону України від 5 червня 2003 року № 898-IV 
«Про іпотеку» іпотекодавець має право виключно на 
підставі згоди іпотекодержателя: зводити, знищувати 
або проводити капітальний ремонт будівлі (споруди), 
розташованої на земельній ділянці, що є предметом 
іпотеки, чи здійснювати істотні поліпшення цієї зе-
мельної ділянки; передавати предмет іпотеки у на-
ступну іпотеку або відчужувати його. Отже, зі змісту 
норми вбачається, резюмує вчена, що без згоди іпоте-
кодавця зазначені дії для вчинення іпотекодержате-
лем заборонені. У випадку ухвалення рішення суду 
про заборону до вчинення таких дій це жодним чином 
не надасть іпотекодавцю додаткових гарантій захи-
сту його права власності, оскільки не внесе в існуючі 
правовідносини нових механізмів для цього. Анало-
гічний приклад можна навести і щодо зобов’язання 
особи до вчинення певних дій для запобігання такому 
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У зарубіжній цивільно-правовій доктрині 
також робляться певні кроки до переосмис-
лення системи способів судового захисту пра-
ва власності та інших речових прав, зокрема 
щодо взаємозв’язку елементів (способів захи-
сту) цієї системи, можливості віднесення ок-
ремих способів захисту до системи зазначених 
способів або до певної її групи.

Так, А.О. Новосьолова та Т.П. Подшива-
лов залежно від характеру порушення або 
оспорювання речових прав запропонували 
систему цивільно-правових способів захисту 
речових прав, що складається з таких груп: 
речово-правові способи захисту речових прав; 
зобов’язально-правові способи, зокрема рес-
титуція, кондикція, вимоги із заподіяння 
шкоди тощо; інші способи захисту, які не від-
носяться ні до речово-правових, ні до зобов’я-
зально-правових, але витікають із різних ін-
ститутів цивільного права (наприклад, норми 
про визнання правочинів недійсними, про 
наслідки появи фізичної особи, яку було ви-
знано безвісно відсутньою або оголошено по-
мерлою); позови до публічної влади [10, с. 17]. 

С.А. Краснова, взявши за основу особли-
вості об’єкта захисту (суб’єктивне речове пра-
во) і функціонально-цільову класифікацію 
способів захисту, систему способів захисту ре-
чових прав представила такими елементами: 
витребування майна із чужого незаконного 
володіння (віндикація); вимога про усунення 
перешкод, не пов’язаних із позбавленням во-
лодіння (негаторний позов); визнання речо-
вого права; виключення майна з опису (звіль-
нення з-під арешту); вимога про повернення 
речі, переданої у тимчасове користування 
відповідно до договору; вимога про відшкоду-
вання шкоди в натурі, спричиненої псуван-
ням, пошкодженням речі.

Взаємозв’язок між зазначеними елемен-
тами системи захисту речових прав вчена 

порушенню. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України 
«Про іпотеку» при користуванні предметом іпотеки 
іпотекодавець повинен не припускати погіршення 
стану предмета іпотеки та зменшення його варто-
сті понад норми його звичайної амортизації (зносу). 
Зобов’язання особи до вчинення конкретних дій на 
підставі судового рішення, як вказує Д.В. Кушерець, 
буде дублюванням вказаної вище норми закону (див.: 
Кушерець Д. Охорона та захист майнових прав у сфері 
договірного права України: моногр. / Д. Кушерець. – 
К.: Знання України, 2014. – С. 177, 178).

визначила таким чином. Усі наведені спосо-
би захисту є відновлювальними заходами, а 
негаторне домагання та виключення майна 
з опису можуть мати припинювальний ха-
рактер (застосовуються у випадку загрози 
порушення речового права). Беручи до ува-
ги умови застосування цих способів захисту, 
характер порушення та механізм захисту, 
С.А. Краснова доходить висновку про те, що 
віндикація і негаторний позов, віндикація і 
договірна вимога про повернення речі вза-
ємно виключають одне одного. Водночас між 
віндикацією та визнанням речового права, 
віндикацією та виключенням майна з опису, 
віндикацією і вимогою про відшкодування 
шкоди наявні зв’язки взаємного доповнення, 
що створює можливість для їх одночасного 
використання потерпілим [11, с. 134].

В.В. Груздів, аналізуючи проблеми речово -
правового захисту, піддав сумніву можливість 
віднесення позовів про визнання права влас-
ності і про звільнення майна з-під арешту до 
речово-правових домагань. Стосовно цього 
вчений навів такі аргументи. Речово-правові 
домагання є вимогами- правомочностями. За 
своєю спрямованістю останні – виконавчі пра-
вомочності, водночас домагання на визнання 
права власності або іншого речового права – 
установча правомочність4. Правова природа 

4 Насамперед варто зазначити, що В.В. Груз дєв 
систему охоронних правомочностей у межах регу-
лятивного правовідношення представляє у вигляді 
установчих (констатуючих), виконавчих та перетво-
рювальних (конститутивних) правомочностей. При 
цьому, на думку вченого, цивільно-правовий захист у 
регулятивних правовідносинах виражається в реалі-
зації охоронних правомочностей у складі порушеного 
або оспореного суб’єктивного права (охоронюваного 
законом інтересу), цивільно-правовий захист в охо-
ронних правовідносинах – у реалізації охоронного 
права, яке разом із охоронним обов’язком, що йому 
кореспондує, утворює зміст цього зобов’язання. Під 
охоронним правом учений вбачає самостійне суб’єк-
тивне право, що передбачає можливість натураль-
ного або еквівалентного відновлення іншого, пору-
шеного суб’єктивного права (охоронюваного законом 
інтересу) (див.: Груздев В.В. Гражданско-правовая 
защита: теория и практика: моногр. / Груздев В.В. – 
М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 17, 26, 121).

До групи виконавчих правомочностей В.В. Груз-
дєв відносить неюрисдикційні та змішані правомоч-
ності, спрямовані на виконання в натурі позитивного 
або негативного регулятивного обов’язку. Здійснен-
ням виконавчих правомочностей, як зазначає вчений, 
досягається мета відновлення в натурі вже поруше-
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речово-правових домагань і вимог про ви-
знання права власності – різна. Речово-пра-
вовими домаганнями є лише віндикаційна і 
негаторна охоронні правомочності, спрямова-
ні на відновлення порушеного права шляхом 
примусу конкретного порушника до виконан-
ня в натурі негативного обов’язку – заборо-
ни. Тобто йдеться про абсолютний захист, що 
надається речовим правам, а також тим зо-
бов’язальним (відносним) правам, які дають 
можливість похідного володіння річчю і яким 
протистоять негативні зобов’язання всіх, ок-
рім боржника у зобов’язанні, осіб утримува-
тися від дій, що створюють перешкоди у віль-
ному здійсненні відповідного права. Отже, 
речово-правове домагання – правомочність 
вимагати реального виконання негативного 
обов’язку, що протистоїть порушеному пра-
ву на річ, яке володіє абсолютним захистом, 
– речовому праву, а також зобов’язальному 
праву похідного володіння річчю [12, с. 152, 
128, 154, 155]. Що стосується позову про звіль-
нення майна від арешту, то питання стосовно 
його місця в системі захисних можливостей, 
як зазначає В.В. Груздєв, спірне5. Вчений 

ного суб’єктивного цивільного права або такого, яке 
на даний момент часу порушується, але зберігається. 
Що стосується установчої правомочності, то вона ви-
значається В.В. Груздєвим як можливість примусової 
реалізації оспореного суб’єктивного цивільного права 
або охоронюваного законом інтересу, яка входить до 
їх змісту, шляхом судового підтвердження (констата-
ції) наявності або відсутності абсолютного (речового, 
виключного) чи відносного (зобов’язального) право-
відношення (див.: Груздев В.В. Гражданско-правовая 
защита: теория и практика: моногр. / Груздев В.В. – 
М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 121–128).

5 Стосовно цього вчений за результатами аналізу 
коментарів до частини першої ЦК РФ та навчальної 
юридичної літератури з цивільного права зазначає 
наведене далі. Проблема матеріально-правової ква-
ліфікації позову про звільнення майна вирішується 
в одному з двох напрямів. По-перше, позов про звіль-
нення майна з-під арешту розглядається моністично 
– як позов негаторний (див.: Научно-практический 
комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, части первой / авт. кол.: Н.Н. Агафонова, 
С.В. Артеменков, В.В. Безбах и др.; под ред. В.П. Мо-
золина, М.Н. Малеиной. – М.: Норма, 2004. – 848 с. 
(автор коментаря – О.О. Рябов) або віндикаційний 
(Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, части первой: Постатейный, расши-
ренный с использованием судебно-арбитражной 
практики / авт. кол. Г.Е. Авилов, В.В. Безбах, М.И. 
Брагинский и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. О.Н. Са-

дотримується тієї точки зору, що зазначений 
позов, будучи закріпленим насамперед у про-
цесуальному законодавстві, не може розгля-
датися інакше, як засіб цивільно-правового 
захисту (звернена до суду вимога-дія) різних 
за змістом і природою захисних можливостей, 
а тому його віднесення до речово-правових 
домагань також недопустимо. Отже, вказа-
ний позов, згідно із висновком ученого, вза-
галі не може бути зарахований до захисних 
можливостей, які за своєю природою є права-
ми (правомочностями) – вимогами, а тому не 
є елементом системи, яку вони утворюють [12, 
c. 126, 127, 153]. 

диков; Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. – М.: Юри-
дическая фирма «Контракт»; Издательский Дом 
«Инфра-М», 2002. – С. 659. – 940 с. (автор комента-
ря – В.В. Чубаров), особливий різновид вимоги про 
визнання права власності (див.: Российское граждан-
ское право: учебник. – М.: Статут, 2010. Том 1, Общая 
часть. Вещное право. Наследственное право. Интел-
лектуальные права. Личные неимущественные пра-
ва / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. 
Е.А. Суханов; Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Юридический факуль-
тет, кафедра гражданского права. – 2010. – С. 620, 
621. –  958 с. (автор глави – Є.О. Суханов), самостійна 
вимога (див.: Комментарий к Гражданскому кодек-
су Российской Федерации, части первой (постатей-
ный) / под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
Комментарии законодательства, 2006 (автор комен-
таря – К.І. Скловський; Белов В.А. Гражданское пра-
во. Особенная часть: учебник / В.А. Белов; Институт 
актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ». – М.: 
ЦентрЮрИнфоР, 2004. – С. 731. – 767 с. – (Библио-
тека «ЮрИнфоР»). По-друге, існує плюралістичний 
погляд, згідно з яким позов про звільнення майна 
від арешту може приймати і форму віндикаційного 
позову (якщо йдеться про звільнення майна з-під 
арешту, власники якого реально позбавлені права 
володіти цим майном), і форму негаторного позову 
(якщо необхідно усунути перешкоди у розпоряджен-
ні або користуванні арештованим майном), і форму 
позову про визнання права власності (якщо описані 
речі знаходяться правомірно у володільця, однак не-
обхідно встановити приналежність права власності) 
(див.: Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под. 
ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 
2000. – С. 565. – 784 с. (автор глави – О.П. Сергеев). 
На думку В.В. Груздєва, за основу вирішення ана-
лізованого питання має бути взято другий, комбі-
нований підхід, який, однак, потребує деяких уточ-
нень методологічного характеру (детальніше див.: 
Груздев В.В. Гражданско-правовая защита: теория 
и практика: моногр. / Груздев В.В. – М.: Юрлитин-
форм, 2015. – С. 126, 127). 
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В.А. Бєлов, досліджуючи нормативну під-
ставу віндикаційного позову, надав оригі-
нальне роз’яснення ст.ст. 301, 302 ЦК РФ, 
у першій із яких закріплено право власника 
витребувати своє майно із чужого незакон-
ного володіння, а в другій – встановлено так 
звані обмеження віндикації стосовно добро-
совісного набувача, тобто наведено ситуації, 
коли власник все-таки не має права витребу-
вати своє майно із чужого незаконного воло-
діння. У ЦК України норми, які регулюють 
зазначені суспільні відносини, передбачені у 
ст.ст. 387, 388. 

Віндикаційний позов, як зазначає вчений, 
пред’являється власником, який не володіє 
річчю, до фактичного володільця річчю, який 
не є її добросовісним набувачем. У розумін-
ні В.А. Бєлова віндикаційний позов спря-
мований не на захист права власності, а на 
повернення власнику фактичного володіння 
річчю. Беручи за основу розкритий ним зміст 
ст. 301 ЦК РФ та на підставі висновку про те, 
що у випадку добросовісного набуття право 
власності колишнього володільця річчю при-
пиняється, внаслідок чого при задоволенні 
позову про витребування речі право власно-
сті на неї виникає заново, В.А. Бєлов запро-
понував позов до добросовісного набувача, 
що задовольняється на умовах ст. 302 ЦК РФ 
(ст. 388 ЦК України. – А.Ш.), вважати кон-
декційним (побудованим за моделлю кондек-
ційного) позовом колишнього власника, який 
не володіє річчю, до особи, яка стала власни-
ком речі на підставі акту її добросовісного на-
буття [13, с. 317–328].

Отже, у доктрині цивільного права питання 
щодо системи способів судового захисту права 
власності та інших речових прав залишаєть-
ся відкритим. Так, у науковій цивілістичній 
спільноті й досі не вщухають дискусії стосовно 
поділу зазначених способів захисту на групи. 
Відходячи від традиційного поділу способів за-
хисту права власності та інших речових прав 
на речово-правові і зобов’язально-правові, або 
заперечується різниця між цими групами спо-
собів захисту, або наголошується на неможли-
вості охоплення ними всього розмаїття захо-
дів, передбачених у сучасному законодавстві, 
які прямо чи опосередковано спрямовані на 
усунення порушень права власності. При цьо-
му виокремлюються основні речово- правові, 

допоміжні речово-правові, зобов’язально-пра-
вові та спеціальні засоби захисту. 

Що ж до критеріїв класифікації способів 
захисту, то останні пропонується поділяти за-
лежно від правових наслідків їх застосуван-
ня чи зважаючи на наявність превентивного 
способу захисту права власності (ч. 2 ст. 386 
ЦК України), виходячи із мети застосування 
правового примусу. Згідно з першим критері-
єм способи захисту права власності та інших 
речових прав поділяються на речово-правові 
і зобов’язально-правові (останні, у свою чер-
гу, виражаються через способи захисту пра-
ва власності у договірних та у недоговірних 
зобов’язаннях), а відповідно до другого кри-
терію – на превентивні та відновлювальні 
способи захисту. Однак не всі учені визнають 
наявність у цивільному законодавстві пре-
вентивного способу захисту. 

Також систему цивільно-правових способів 
захисту речових прав запропоновано поділя-
ти на такі групи, як: речово-правові способи 
захисту; зобов’язально-правові способи захи-
сту; інші способи захисту, які не відносяться 
ні до речово-правових, ні до зобов’язально- 
правових, але витікають із різних інститутів 
цивільного права; позови до публічної влади. 
Крім того, елементний склад системи способів 
захисту речових прав представлено за прин-
ципом особливостей об’єкта захисту (суб’єк-
тивне речове право) і функціонально-цільової 
класифікації способів захисту речових прав. 

Що ж стосується можливості віднесення ок-
ремих способів судового захисту права власності 
та інших речових прав до системи зазначених 
способів або до певної її групи, то у цивілістиці 
висловлено думку, що позов про визнання пра-
ва власності або іншого речового права є уста-
новчим, а не речово-правовим домаганням, у 
свою чергу, позов про звільнення майна з-під 
арешту взагалі не може бути зарахований до 
захисних можливостей, а тому не є елементом 
системи, яку вони утворюють, оскільки являє 
собою засіб цивільно-правового захисту. 

Значний науковий інтерес становить точ-
ка зору, відповідно до якої віндикаційний 
позов спрямований не на захист права влас-
ності, а на повернення власнику фактичного 
володіння річчю та визнання позову про ви-
требування майна від добросовісного набува-
ча кондекційним позовом. 
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Артем ШТАНЬКО

СИСТЕМА СПОСОБІВ СУДОВОГО ЗАХИСТУ 
ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ РЕЧОВИХ ПРАВ

Здійснено узагальнення поглядів і підходів учених до формування системи способів су-
дового захисту права власності та інших речових прав на підставі їх огляду і системати-
зації. Наведено способи захисту, які утворюють систему способів судового захисту права 
власності та інших речових прав, критерії, за якими вони поділяються на групи, і види 
груп таких способів. Висвітлено точки зору вчених щодо розуміння правової природи і при-
значення окремих способів захисту у зв’язку з питанням про можливість їх віднесення до 
певної групи системи способів судового захисту права власності та інших речових прав або 
до цієї системи взагалі.

Ключові слова: система способів судового захисту права власності та інших речових 
прав; речово-правові способи захисту; зобов’язально-правові способи захисту; спеціальні 
способи захисту; превентивні способи захисту.
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Артем ШТАНЬКО

СИСТЕМА СПОСОБОВ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ

Осуществлено обобщение взглядов и подходов ученых к формированию системы спо-
собов судебной защиты права собственности и других вещных прав на основании их об-
зора и систематизации. Приведены способы защиты, которые образуют систему способов 
судебной защиты права собственности и других вещных прав, критерии, по которым они 
делятся на группы, и виды групп таких способов. Освещены точки зрения ученых, касаю-
щиеся понимания правовой природы и назначения отдельных способов защиты в связи с 
вопросом о возможности их отнесения к определенной группе системы способов судебной 
защиты права собственности и других вещных прав или к этой системе вообще.

Ключевые слова: система способов судебной защиты права собственности и других 
вещных прав; вещно-правовые способы защиты; обязательственно-правовые способы за-
щиты; специальные способы защиты; превентивные способы защиты.

Artyom SHTANKO

SYSTEM OF METHODS IN LEGAL DEFENCE OF 
PROPERTY AND OTHER RIGHTS

The article provides a summary of the views and approaches shared by scholars with regard to 
forming of the system of judicial remedies for the protection of the ownership right and other rights 
in rem based on their review and systematization. The article specifies the protection remedies 
forming the system of judicial remedies for the protection of the ownership right and other rights 
in rem, the criteria used to divide them into groups, and the types of groups of such remedies. 
Focus is given to the views of scholars on the comprehension of the legal nature and purpose of 
individual protection remedies in the context of the possibility of their assignment to a specific 
group within the system of judicial remedies for the protection of the ownership right and other 
rights in rem in particular or to this system in general.

Keywords: system of judicial remedies for the protection of the ownership right and other rights 
in rem; protection remedies in rem; protection remedies in personam; special protection remedies; 
preventive protection remedies.



48

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

ОЛЕКСАНДР ГОЛОВКІН, НАТАЛІЯ ДЮЖИЛОВА, МАКСИМ БЄЛЯКОВ 

Забезпечення екологічної безпеки і під-
тримання екологічної рівноваги, збереження 
генофонду Українського народу є ключовими 
завданнями діяльності Української держави, 
що чітко закріплено у ст. 16 Конституції Укра-
їни [1]. Надзвичайно важливу роль у цьому 
відіграє система національних екологічних 
стандартів, яка згідно зі ст. 32 Закону Укра-
їни «Про охорону навколишнього природного 
середовища» [2] та ст. 8 Закону України «Про 
основи національної безпеки України» [3] є 
обов’язковою до застосування. 

Водночас в умовах активної інтеграції 
України до європейського правового простору 

значну роль починають відігравати міжнарод-
ні та регіональні екологічні стандарти, що є ре-
зультатом глобалізації світового господарства, 
інтенсивних інтеграційних процесів, зокрема 
у межах Європейського Союзу. Взаємозалеж-
ність основних компонентів довкілля нашої 
планети зумовлює необхідність об’єднання 
зусиль окремих національних держав для 
розв’язання спільних екологічних завдань. 

Як стверджують експерти, ¾ населення 
Землі живе в країнах, де споживання є на-
стільки високим, що екосистеми просто не 
встигають відновлюватися. Таким «екологіч-
ним боржникам» доводиться купувати ліс, 
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воду та різні природні ресурси в інших країн, 
інколи на шкоду своїм «кредиторам». «Якщо 
наш попит на ресурси Землі буде зростати 
такими темпами, то до середини 2030-х років 
для задоволення всіх наших потреб знадоб-
ляться дві такі планети», – заявив свого 
часу генеральний директор WWF Джеймс 
Ліп [4, c. 5].

На думку Ю. Шемшученка, одним із най-
більш актуальних завдань державної полі-
тики у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища є прискорення адаптації 
законодавства України до законодавства Єв-
ропейського Союзу з урахуванням перспектив 
його удосконалення; у цьому контексті особ-
ливу увагу необхідно приділити гармонізації 
міжнародних та національних механізмів 
виконання вимог міжнародних договорів з 
урахуванням кращого досвіду інших держав, 
створити належні умови для посилення ролі 
та підвищення статусу координуючих, міжві-
домчих структур [5, c. 10–3].

Таким чином, комплексні наукові дослі-
дження, а також системна та послідовна 
адаптація законодавства України до передо-
вих міжнародних та регіональних стандартів 
у сфері довкілля є важливим напрямом вдос-
коналення вітчизняної еколого-правової нау-
ки та практики.

Окремі аспекти екологічної стандарти-
зації та нормування в Україні досліджу-
вались Ю. Шемшученком, Н. Малишевою, 
В. Костицьким, А. Гетьманом, Ю. Красновою 
та ін. Однак проблеми розвитку міжнародної 
системи стандартизації та адаптація націо-
нальних стандартів до неї недостатньо дослі-
джені та потребують ретельного комплексно-
го аналізу.

Завданням дослідження є аналіз системи 
світових та європейських екологічних стан-
дартів, а також стану адаптації національ-
них стандартів України у сфері довкілля до 
передових європейських норм, визначення 
переваг і проблемних аспектів цього процесу. 

Світовий ринок організовано так, що вихід 
на нього з продукцією та послугами, які не 
відповідають вимогам міжнародних стандар-
тів, практично неможливий. Сьогодні одним 
із найбільш важливих інструментів взає-
мовідносин між країнами стають екологічні 
норми та вимоги. Через загострення боротьби 

за ринки виробництва і збуту продукції вони 
є екологічним бар’єром для обмеження вве-
зення в країну багатьох видів промислової і 
сільськогосподарської продукції. 

В Україні через низку соціально- 
економічних проблем склалася надзвичай-
но небезпечна екологічна ситуація, а Чор-
нобильська катастрофа значно загострила 
економічні та екологічні негаразди, що на-
копичувалися десятиліттями. У зв’язку з 
цим виникає нагальна потреба в підготовці 
вітчизняних підприємств до суворих правил 
світової торгівлі. Наявність сертифікованої 
системи управління навколишнім природним 
середовищем, адаптованої до європейських 
стандартів, може стати невід’ємною частиною 
вимог стратегічних партнерів України щодо 
придбання українських товарів.

Основні установи, на які покладено обов’я-
зок щодо створення та розвитку міжнародної 
системи стандартизації, в тому числі й еколо-
гічної, є Міжнародна організація зі стандар-
тизації (ISO), започаткована в 1946 році, та 
Міжнародна електротехнічна комісія (IEC), 
створена у 1906 році. ISO та IEC формують 
гармонізовану міжнародну систему добро-
вільної стандартизації, яка обслуговує по-
треби глобальних ринків. У 1976 році було 
укладено угоду, згідно з якою обов’язки роз-
поділено таким чином, що IEC підпорядкову-
ються галузі електротехніки та електроніки, 
а ISO – решта. Головною функцією системи 
ISO/IEC є запровадження міжнародних стан-
дартів, здійснюване шляхом досягнення кон-
сенсусу між країнами. Процес переговорів 
та узгодження реалізується національними 
членами ISO та IEC, в яких на державному 
рівні представлені всі зацікавлені сторони. 

У межах ISO функціонують технічні комі-
тети, що здійснюють розробку стандартів у 
галузі екології, а саме: ISO/TK 146 – «Якість 
повітря», ISO/TK 147 – «Якість води», ISO/
TK 176 – «Управління якістю і забезпечення 
якості», ISO/TK 190 – «Якість ґрунтів», ISO/
TK 207 – «Управління навколишнім середо-
вищем» [6, c. 190–191].

Після отримання незалежності Україна 
почала активно інтегруватися до міжнарод-
них та європейських організацій зі стандарти-
зації. Зокрема, 1 січня 1993 року її прийнято 
до Міжнародної організації ISO, а 14 лютого 
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1993 року – до Міжнародної електротехнічної 
комісії IES, що дає їй право нарівні з іншими 
90 країнами світу брати участь у діяльності 
більш як 1000 міжнародних робочих органів, 
технічних комітетів зі стандартизації і вико-
ристовувати у своїй роботі понад 12 000 між-
народних стандартів. Крім того, 13 березня 
1992 року в Москві наша держава підписала 
Угоду про проведення узгодженої політики у 
галузі стандартизації, метрології і сертифі-
кації, відповідно до якої запроваджено Між-
державну раду зі стандартизації, метрології 
і сертифікації та передбачено, що державні 
стандарти колишнього СРСР є власністю всіх 
держав, які підписали угоду, і використову-
ються як міждержавні стандарти [4].

Що стосується міжнародних стандартів, 
то в Україні вони почали використовува-
тися з 1989 року. В країні з 1996 року діють 
міжнародні стандарти ISO 9000, які охоплю-
ють системи забезпечення якості, з 1 січня 
1998 року – стандарти ISO 14000, які стосу-
ються сфери навколишнього середовища,  
з 1 липня 1998 року – європейські стандарти 
EN 45000, які регулюють діяльність у галузі 
оцінки відповідності. Наприкінці 2002 року 
набрали чинності національні стандарти, 
створені на основі міжнародних стандартів 
серії 9000, запроваджено низку стандартів се-
рії 14000 та інших [7].

ISO серії 14000 є міжнародними стандар-
тами з охорони навколишнього природного 
середовища, які розглядають системи і на-
станови щодо захищеності навколишнього се-
редовища, системи управління ним, технічні 
вимоги і настанови про його використання, 
а також загальні настанови стосовно прин-
ципів, систем та заходів підтримки. Перевага 
зазначених нормативних документів полягає 
в тому, що вони створюються для всіх сфер 
діяльності через створення міжнародної сис-
теми тестів або методів визначення захище-
ності навколишнього середовища.

Основними стандартами серії 14000 є такі: 
1) ISO 14001 «Системи управління навколиш-
нім середовищем. Технічні вимоги і настано-
ви щодо використання»; 2) ISO 14004 «Систе-
ми управління навколишнім середовищем. 
Загальні постанови щодо принципів, систем 
та заходів підтримки»; 3) ISO 14011 «Проце-
дури аудиту. Частина 1. Аудит систем управ-

ління охороною навколишнього середовища»; 
4) ISO 14040 «Екологічне керування. Прин-
ципи і структура»; 5) ISO 14041 «Екологічне 
керування. Оцінка життєвого циклу. Визна-
чення завдань і меж та реєстраційні аналізи 
життєвого циклу»; 6) ISO 14042 «Екологічне 
керування. Оцінка впливу життєвого циклу» 
тощо.

Хоча міжнародні екологічні стандарти й 
відіграють дуже важливу роль у забезпечен-
ні екологічної безпеки України, однак пріо-
ритетного значення набуває саме адаптація 
національного законодавства до стандартів 
Європейського Союзу у сфері довкілля.

Сьогодні в Європі автономно працюють три 
організації зі стандартизації – CEN (Європей-
ський комітет зі стандартизації), CENELEC 
(Європейський комітет зі стандартизації в 
електротехніці), ETSI (Європейський інсти-
тут зі стандартизації в галузі електрозв’язку). 

Так, у робочу програму СEN вміщено роз-
роблення близько 7 200 європейських стан-
дартів. Європейські стандарти містять ос-
новні вимоги до конкретних видів продукції 
та послуг, до безпеки виробів і їх сумісності, 
функціональних властивостей, довговічності, 
а також до якості продукції, системи якості й 
сертифікації. В окремих випадках вони мо-
жуть бути експериментальними європейськи-
ми стандартами (ENVs) або гармонізованими 
документами (HDs) [8, c. 44, 48–51].

Водночас процес уніфікації системи націо-
нальних екологічних стандартів України з 
урахуванням вимог Європейського Союзу є 
суперечливим і важким. Зокрема, у ст. 124 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної енергії і їхні-
ми державами-членами, з іншої сторони, від 
27 червня 2014 року (ратифікованої Верхов-
ною Радою України 16 вересня 2014 року), пе-
редбачено, що сторони визнають важливість 
наближення чинного законодавства України 
до права Європейського Союзу. Україна за-
безпечує поступове приведення своїх чинних 
законів та майбутнього законодавства у від-
повідність з acquis ЄС. Процес наближення 
розпочався з моменту підписання цієї Угоди 
та поступово поширюється на всі елементи 
acquis ЄС, зазначені у Додатку XVII до цієї 
Угоди [5].
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Таким чином, приєднання України до зони 
вільної торгівлі з ЄС означає поступову адап-
тацію національної системи стандартизації, 
в тому числі й екологічної, до європейських 
стандартів. Незважаючи на те, що в Угоді про 
асоціацію не визначено конкретних строків 
адаптації українського законодавства до єв-
ропейських вимог, очевидним є те, що з огля-
ду на кризовий стан української економіки та 
капіталомісткість структурної перебудови це 
може тривати кілька десятиліть. 

З одного боку, перехід на стандарти ЄС 
забезпечить якісно вищий рівень вітчизня-
ної продукції і її відповідність вимогам щодо 
забезпечення екологічної безпеки. Так, на-
приклад, із 1 січня 2016 року в Україні діє 
екологічний стандарт Євро-5 для автотранс-
порту [9]. У ньому для бензинових двигунів 
внутрішнього згоряння передбачено знижен-
ня вмісту окисів азоту та вуглеводнів на 25%, 
а для дизельних ДВЗ – викидів сажі на 80% і 
окисів азоту на 20%. Однак у Європейському 
Союзі з 2015 року розпочав свою дію еколо-
гічний стандарт Євро-6, який призначений 
регулювати ще менший вміст шкідливих ре-
човин у відпрацьованих газах. Згідно з нор-
мами Євро-6 викиди вуглекислого газу, що 
здійснюються новими марками легкових ав-
томобілів, мають бути меншими, ніж 130 г на 
1 км шляху. В Україні введення в дію Євро-6 
передбачається із 1 січня 2018 року, хоча, на 
превеликий жаль, наша держава значно від-
стає від країн Євросоюзу за термінами вве-
дення в дію стандартів Євро.

Іншими перевагами активного введення в 
дію на території України європейських еколо-
гічних норм є: 

1) економія грошей у процесі виробництва, 
оскільки вимоги до технології, матеріалів, 
безпеки праці розроблені за участю провід-
них учених, представників галузей та з ура-
хуванням останніх досягнень в науці. Зо-
крема, німецьке агентство зі стандартизації 
підрахувало, що впровадження стандартів з 
2006 по 2011 роки зекономило майже 17 міль-
ярдів євро. А перехід на міжнародні стандар-
ти гірничої промисловості Австралії дає змо-
гу заощадити щороку від 17 до 67 мільйонів 
євро;

2) додаткова перевага у конкуренції за спо-
живача. При цьому треба бути готовим, що 

органи ринкового контролю перевірять, чи 
справді товар відповідає заявленим стандар-
там. Скандал виник щодо одного з найбіль-
ших світових автовиробників Volkswagen. 
Восени 2015 року Управління з охорони дов-
кілля США заявило, що майже 400 тисяч 
дизельних автомобілів, проданих у США за 
останні 5 років, були оснащені програмним 
забезпеченням, яке давало можливість обій-
ти жорсткі обмеження щодо викидів шкід-
ливих газів. Усього Volkswagen випустив 
11 мільйонів таких автомобілів, 8 мільйонів 
були реалізовані в європейських країнах [9].

Однак за нинішніх соціально-економіч-
них умов спостерігається значне відставання 
України від повноцінного запровадження 
світових екологічних стандартів та стандар-
тів ЄС, що пов’язано з об’єктивними еконо-
мічними чинниками. У Європі зафіксовано 
перевиробництво, якість продукції є дуже 
високою, з нею важко конкурувати. Україн-
ським виробникам не допомагає навіть такий 
чинник, як дешева робоча сила, оскільки в 
Європі – високий рівень автоматизації вироб-
ництва, а відповідно – витрати на заробітну 
плату становлять в деяких випадках менше 
1% собівартості продукції.  

Іншим прикладом різниці в потенціалі 
екологічної стандартизації між ЄС та Украї-
ною є система підтвердження якості продук-
ції, якою в нашій державі займаються понад 
100 державних і недержавних організацій 
та лабораторій. Це більше, ніж у Німеччи-
ні, Франції, Великобританії та Іспанії разом 
узятих. Проте обладнання для вимірювання 
електромагнітного поля (воно не повинно пе-
ревищувати суворих нормативів ЄС) мають 
тільки два підприємства. Інші ж установи не 
забезпечені необхідним устаткуванням для 
контролю якості й безпечності продукції за 
стандартами ЄС [10].

Оскільки адаптація промисловості до еко-
логічних вимог і стандартів, які вперше вво-
дились західноєвропейськими державами – 
засновниками Євросоюзу, тривала кілька 
десятиліть, то з урахуванням цього для нових 
держав – членів Євросоюзу були встановлені 
більші терміни (до 25 років) для адаптації про-
мисловості цих держав до чинних у ЄС стан-
дартів викидів. Проте навіть з урахуванням 
тривалішого терміну адаптації довелося трохи 
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знизити для цих держав поріг певних вимог і 
стандартів [11, c. 127, 129].

Утім, неприпустимим є зволіканні у про-
веденні комплексної екологічної реформи 
винятково з мотивів браку коштів та різниці 
в структурі економіки країн ЄС та України. 

Зокрема, як зазначав В. Костицький, саме 
пріоритет так званого економічного фунда-
менталізму, який досі панував у стратегії 
планування реформ, зменшення ролі еколо-
гічної складової цих реформ як однієї з форм 
її соціальної ціни сприяли тому, що екологіч-
на проблематика втратила ту гостроту, яка 
існувала у суспільстві наприкінці 1980-х ро-
ків, і перетворилася на «екологічну апатію». 
Зрозуміло, що це позначилося не лише на 
стані економіки, а й на розв’язанні наболілих 
соціально-екологічних проблем реконструк-
ції екологічно небезпечних виробництв, які 
швидко деградували, що сприяло почасті-
шанню різноманітних техногенних аварій, 
призводило до неефективного реагування ор-
ганів державної влади на природні катакліз-
ми [12, c. 116–117].

Зволікання з імплементацією вже призве-
ло до системних негативних змін у екологіч-
ній сфері: 1) в нашій державі існує надмір-
но велика кількість гранично допустимих 
концентрацій шкідливих речовин, які під-
лягають спостереженню і контролю, а це не-
гативно впливає на реальні можливості їх 
виконання та перетворює на фікцію; 2) віт-
чизняна система екологічних стандартів від-
різняється тим, що характеристики забруд-
нення довкілля базуються здебільшого на 
одноразовій експозиції (20–30 хвилин), тоді 
як директивами ЄС переважно пропонуються 
добові й середньорічні показники концентра-
ції забруднюючих речовин як критерії якості 
довкілля; 3) вимагає вдосконалення система 
фінансування природоохоронних заходів сто-
совно більш послідовного впровадження в 
законодавство та правозастосовну практику 
принципу «забруднювач платить» тощо [13]. 

Натомість із 15 зобов’язань України пе-
ред ЄС, що стосуються виконання Угоди про 
асоціацію, строк реалізації яких мав настати 
1 листопада 2016 року, повністю було викона-
но лише одне, 14 перебувають у стадії вико-
нання, а щодо восьми із них адаптація взага-
лі не відбувається. Наприклад, на виконання 

Директиви № 2003/87/ЄС «Про схеми торгівлі 
викидами парникових газів» та Регламенту 
(ЄС) № 842/2006 «Про певні фторовані пар-
никові гази» не було розроблено чи прийнято 
жодного нормативно-правового акта.

Крім того, на виконання Директиви 
№ 2011/92/ЄС було розроблено проект Закону 
України від 22 лютого 2016 року № 2009 а-д 
«Про оцінку впливу на довкілля», який було 
ухвалено Верховною Радою України 12 жовт-
ня 2016 року. Однак 28 жовтня 2016 року 
Президент України повернув зазначений за-
конопроект на доопрацювання, надавши свої 
пропозиції. Серед причин були вказані недо-
ліки щодо нормотворчої техніки, надто широ-
ка сфера застосування, корупційні ризики та 
необґрунтовані перешкоди для економічного 
розвитку. 

Наприклад, у перехідних положеннях 
проекту зазначено, що результати оцінки 
впливу на довкілля додаються до проектної 
документації на будівництво об’єктів, що під-
лягають такій оцінці. З цього формулювання 
не зрозуміло, чи є така оцінка частиною про-
ектної документації, чи ні. У випадку якщо 
результати оцінки впливу на довкілля не є 
частиною проектної документації, то постає 
запитання, на якому з трьох етапів проек-
тування (техніко-економічне обґрунтування, 
проект чи робочий проект) слід здійснювати 
таку процедуру і чи необхідно проводити її до 
початку проектування. Водночас до списку 
об’єктів, що підлягають оцінці впливу на дов-
кілля (ОВД), внесено такі, яких взагалі не-
має в Директиві № 2011/92/ЄС – кінотеатри 
та стоянки до 100 автомобілів. Всі ці об’єкти, 
як засвідчує практика, можуть підпадати під 
ОВД, однак це залежить від особливостей 
проекту в кожній державі та не є зобов’язан-
нями за цією Директивою [14].

Таким чином, на сучасному етапі відбу-
вається інтенсивна трансформація системи 
вітчизняних стандартів відповідно до вимог 
світової системи стандартизації, зокрема 
стандартів Європейського Союзу, що пов’я-
зано з укладенням Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС у 2014 році. 

Разом з тим структурна перебудова україн-
ської економіки та всієї життєдіяльності су-
спільства відповідно до стандартів ЄС на 
практиці наражається на низку проблем, зу-
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мовлених неготовністю вітчизняних підпри-
ємств до конкуренції із європейськими та сві-
товими виробниками за показниками якості 
та екологічної безпечності продукції. 

Водночас зволікання з проведенням комп-
лексної екологічної реформи винятково з 
мотивів браку коштів та різниці в структурі 
економіки країн ЄС та України є неприпусти-
мим. За більшістю екологічних зобов’язань 
наша держава відстає щодо імплементації 
європейських екологічних стандартів. 

Отже, вкрай необхідною є інтенсифікація 
процесу імплементації Україною міжнародних 
(загалом) та європейських вимог, зокрема стан-
дартів у сфері захисту та охорони довкілля. 

У зв’язку із зазначеним необхідно:  
1) інтенсифікувати процес розробки відпо-
відних нормативно-правових актів як на 
загальнодержавному, так і на відомчому 
рівнях; 2) удосконалити систему фінан-
сування природоохоронних заходів щодо 
більш послідовного запровадження прин-
ципу «забруднювач платить»; 3) зменшити 
кількість параметрів стану навколишнього 
середовища задля можливості їх дотриман-
ня з одночасним забезпеченням суворого 
контролю за їх виконанням; 4) адаптувати 
до вимог Європейського Союзу методики об-
числення характеристик забруднення дов-
кілля в Україні.  
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АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
ДО МІЖНАРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ 

Досліджено систему міжнародних та регіональних екологічних стандартів, стан адаптації 
національних стандартів України до світових та європейських екологічних норм. Охаракте-
ризовано міжнародні органи та організації, що здійснюють стандартизацію у сфері довкілля. 
Висвітлено проблемні аспекти міжнародної співпраці щодо забезпечення екологічної безпеки 
та вказано на актуальність пошуку ефективного механізму екологічної діяльності. Коротко 
проаналізовано історію адаптації України до міжнародного екологічного законодавства, за-
пропоновано оглядову характеристику основних світових та європейських екологічних стан-
дартів, зокрема серії ISO 14000. Надано порівняльну характеристику переваг та проблемних 
аспектів уніфікації системи вітчизняних екологічних стандартів і міжнародної нормативної 
бази. Акцентовано увагу на пріоритетності екологічної безпеки стосовно економічної доціль-
ності в діяльності підприємств та урахуванні такої доцільності при формуванні державної еко-
логічної політики.

Ключові слова: екологічний стандарт; міжнародна організація; адаптація; технічний ко-
мітет; навколишнє середовище; Європейський Союз. 

Александр ГОЛОВКИН, 
Наталия ДЮЖИЛОВА, 

Максим БЕЛЯКОВ

АДАПТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
К МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ 

Исследована система международных и региональных экологических стандартов, состоя-
ние адаптации национальных стандартов Украины к мировым и европейским экологическим 
нормам. Охарактеризованы международные органы и организации, осуществляющие стан-
дартизацию в сфере окружающей среды. Освещены проблемные аспекты международного сот-
рудничества относительно обеспечения экологической безопасности и указано на актуально-
сть поиска эффективного механизма экологической деятельности. Коротко проанализирована 
история адаптации Украины к международному экологическому законодательству, предло-
жена обзорная характеристика основных мировых и европейских экологических стандартов, 
в частности серии ISO 14000. Дана сравнительная характеристика преимуществ и проблемных 
аспектов унификации системы отечественных экологических стандартов и международной 
нормативной базы. Акцентировано внимание на приоритетности экологической безопасности 
относительно экономической целесообразности в деятельности предприятий и учете такой це-
лесообразности при формировании государственной экологической политики.   
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NATIONAL LEGISLATION ADAPTATION  
TO INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL STANDARDS 

The article examines international and regional environmental standards, process of 
Ukrainian national standards adaptation to global and European environmental norms. It 
describes international agencies and organizations in charge of environmental certification and 
standardization. Authors highlight practical challenges of international cooperation on ensuring 
environmental security and point out necessity of finding effective mechanism of environmental 
activity. Brief analysis of Ukraine history of adaptation to international environmental legislation is 
presented and main global and European environmental standards, in particular ISO 14000 series, 
are characterized. Authors provide comparative analysis of advantages and practical challenges 
of harmonization of domestic environmental standards with international legal framework. The 
particular attention is paid on precedence of environmental security over business, and on fixing of 
that precedence in state environmental policy. 

Keywords: ecological standard; international organization; adaptation; technical committee; 
environment; European Union.
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Кримінальний кодекс України (КК 
Украї ни) у 2009 році було доповнено стат-
тею 239-2, в якій передбачається відпові-
дальність за незаконне заволодіння зем-
лями водного фонду в особливо великих 
розмірах [1]. У цій статті криміналізова-
но незаконне заволодіння поверхневим 
(ґрунтовим) шаром земель водного фонду 
в особливо великих розмірах. Кваліфікую-
чими ознаками цього складу злочину пе-
редбачено: повторність, вчинення злочину 
за попередньою змовою групою осіб (ч. 2) 
та спричинення тяжких наслідків (ч. 3). У 
пояснювальній записці до проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України (щодо відповідаль-
ності за правопорушення стосовно земель 
водного фонду)» вказано, що розробка про-
екту Закону обумовлена необхідністю вста-
новлення на законодавчому рівні заборони 
стосовно штучного утворення земельної 

ділянки, особливо у межах прибережних 
захисних смуг та зонах особливого режиму 
використання земель (намив, засипка чи 
іншим чином штучне утворення земельної 
ділянки) без оформлення необхідної проек-
тної документації та отримання дозволу на 
проведення таких робіт. Наразі прогалини 
чинного законодавства унеможливлюють 
кваліфікацію правоохоронними органами 
як злочину або адміністративно-правово-
го делікту незаконних дій стосовно земель 
водного фонду, зокрема змін рельєфу цих 
земель та незаконного ними заволодіння 
[2]. Отже, криміналізація незаконного заво-
лодіння землями водного фонду в особливо 
великих розмірах мала належне соціальне 
та правове підґрунтя та в цілому відпові-
дала факторам криміналізації. Предметом 
злочину, передбаченого ст. 239-2 КК Украї-
ни, відповідно до назви є землі водного фон-
ду. Водночас у ч. 1 цієї статті вказана озна-
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ка складу злочину конкретизується і ним 
визнається поверхневий (ґрунтовий) шар 
земель водного фонду в особливо великих 
розмірах. Таким чином, для кваліфікації за 
ст. 239-2 КК України важливим аспектом є 
правильність установлення предмета цього 
складу злочину. 

У теорії кримінального права питання 
характеристики предмета злочину, перед-
баченого ст. 239-2 КК України, детально не 
досліджувалося. Зазвичай відповідна ха-
рактеристика дається у науково-практич-
них коментарях КК України та у підручни-
ках з кримінального права. Зі спеціальних 
кримінально-правових досліджень ознак 
складу незаконного заволодіння землями 
водного фонду в особливо великих розмірах 
варто виокремити праці таких науковців, 
як О.В. Буцко, О.О. Дудоров, М.В. Кума-
новський, В.К. Матвійчук, О.М. Шульга. 
У земельному та водному праві правовий 
режим земель водного фонду досліджува-
ли, зокрема, В.І. Андрейцев, А.П. Гетьман, 
О.М. Дроваль, В.В. Костицький, П.Ф. Ку-
линич, Н.Р. Малишева, С.М. Міненко,  
В.І. Семчик, В.Л. Мунтян, Ю.С. Шемшу-
ченко, М.В. Шульга. Відтак, важливо з 
урахуванням спеціальних знань у сфері 
земельного та водного права встановити 
зміст поняття «землі водного фонду» («по-
верхневий (ґрунтовий) шар земель водного 
фонду») як предмета злочину, передбачено-
го ст. 239-2 КК України, який є обов’язковою 
ознакою цього складу злочину. Зауважимо, 
що правове регулювання суспільних відно-
син у сфері використання земель водного 
фонду, за визначенням П.Ф. Кулинич, регу-
люється «двогалузевим правовим полем» та 
характеризується наявністю правових норм 
та правових міжгалузевих понять, оскіль-
ки передача в користування замкнених 
водних об’єктів (ставів, озер, інших водойм) 
оформлюється як передача в оренду земель-
ної ділянки, що включає дно водойми та 
прибережну смугу навколоводної поверхні 
[3, с. 217].

Мета статті полягає у встановленні змі-
сту поняття «землі водного фонду» («по-
верхневий (ґрунтовий) шар земель водного 
фонду»), що застосовується для позначення 
предмета злочину у ст. 239-2 КК України, 

з використанням спеціальних наукових 
знань у галузі земельного та водного права.

Насамперед зауважимо, що у назві та 
диспозиції ст. 239-2 КК України предмет 
злочину позначений різними назвами: 
землі водного фонду (назва ст. 239-2) та по-
верхневий (ґрунтовий) шар земель водного 
фонду (ч. 1 ст. 239-2). Очевидно, що у такому 
разі відповідні поняття будуть співвідноси-
тися як ціле (що використовується у назві 
статті) та його частина (що використовуєть-
ся у диспозиції ч. 1 статті), що є недоліком 
нормотворчої техніки. Крім того, окреслена 
ситуація порушує вимогу до назв статей 
у КК України щодо їх співвідносності, за 
якої назва статті повинна відповідати його 
змісту [4, с. 73]. На вказану проблему вже 
звертав увагу М.В. Кумановський, на дум-
ку якого таку «розбіжність слід виправити 
шляхом удосконалення назви цієї статті з 
викладенням у такій редакції: «Незаконне 
заволодіння поверхневим (ґрунтовим) ша-
ром земель водного фонду» [5, с. 130]. По-
годжуємося з цим автором у тому, що назву  
ст. 239-2 КК України доцільно змінити, при-
вівши її у відповідність із найменуванням 
предмета злочину, передбаченого у диспо-
зиції цієї статті.

Характеризуючи предмет злочину, пе-
редбаченого ст. 239-2 КК України, насампе-
ред слід керуватися призначенням земель 
водного фонду, які мають водоохоронне 
значення. Як вказує О.М. Дроваль, ці зем-
лі, «по-перше, виконуючи свою спеціальну 
функцію, слугують захисним бар’єром вод-
них об’єктів від шкідливої дії зовнішнього 
середовища як природного, так і антропо-
генного характеру. По-друге, землі водно-
го фонду призначені для збереження і ра-
ціонального використання гідроресурсів, 
виправдовуючи своє місце в екосистемі. 
По-третє, вони є вмістилищем для водних 
об’єктів, а також зоною водозбору. Саме в 
результаті цих особливостей землі водно-
го фонду утворюють захисний природний 
(ландшафтний) бар’єр для водних об’єктів» 
[6, с. 38].

У Земельному кодексі України (ЗК 
Украї ни) виокремлено землі водного фонду, 
до яких віднесено землі, зайняті морями, 
річками, озерами, водосховищами, іншими 
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водними об’єктами, болотами, а також ост-
ровами, не зайнятими лісами; прибережни-
ми захисними смугами вздовж морів, річок 
та навколо водойм, крім земель, зайнятих 
лісами; гідротехнічними, іншими водо-
господарськими спорудами та каналами, 
а також землі, виділені під смуги відведен-
ня для них; береговими смугами водних 
шляхів; штучно створеними земельними 
ділянками в межах акваторій морських 
портів (ст. 58) [7]. Майже таке ж положення 
відтворене у ст. 4 Водного кодексу України 
(ВК України) [8]. Слід звернути увагу, що 
перелік земель водного фонду дещо інший у 
вказаних вище нормативних актах. Оскіль-
ки це не є предметом нашого дослідження, 
пропонувати зміни до регулятивного зако-
нодавства України в цій частині не будемо. 
Проаналізувавши склад земель водного 
фонду, доходимо висновку, що ці землі мож-
на поділити на два види: землі водного фон-
ду, безпосередньо покриті водою, та землі 
водного фонду, прилеглі до водойм, які при-
значені для використання та охорони вод. 
Таким чином, межа земель водного фонду 
не збігається із зовнішньою межею поверх-
невого водного об’єкта. До цих земель нале-
жить як дно, так і земна поверхня навколо 
водойми, яка безпосередньо до неї прилягає 
і є надводним продовженням дна.

До земель водного фонду відносять та-
кож землі, зайняті прибережними захис-
ними смугами вздовж морів, річок і навколо 
водойм, крім земель, зайнятих лісами; бе-
реговими смугами водних шляхів; виділені 
під смуги відведення для гідротехнічних та 
інших водогосподарських споруд і каналів. 
Вони призначені головним чином для охо-
рони об’єктів від забруднення, засмічення, 
виснаження та здійснення певної господар-
ської діяльності, пов’язаної з використан-
ням водних об’єктів [9, с. 432].

На думку С.М. Міненко, «базовою озна-
кою, яка обумовлює виділення земель 
водного фонду в самостійну категорію, є 
спеціальне і свого роду єдине призначен-
ня земель водного фонду – забезпечення 
охорони і раціонального використання вод-
них ресурсів нашої країни» [10, с. 20]. Ок-
рім того, землі водного фонду є зоною вза-
ємного переходу суші і водного середовища 

існування. Про проміжний характер цієї 
зони можна судити з повеней, підтоплень, 
приливно- відливних явищ тощо. На цих 
землях містяться цінні заливні, наносні та 
болотні ґрунти. Крім того, водні маси міс-
тять лікувальні грязі, солі, вапняк, торф, 
озерні відкладення тощо [11, с. 174].

Відповідно до наказу Державного коміте-
ту України по земельних ресурсах України 
від 23 липня 2010 року № 548 «Про затвер-
дження Класифікації видів цільового при-
значення земель» у складі земель водного 
фонду виділяють такі земельні ділянки: 
для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами, для облаштування та догляду 
за прибережними захисними смугами, для 
експлуатації та догляду за смугами від-
ведення, для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими водогосподарсь-
кими спорудами і каналами, для догляду 
за береговими смугами водних шляхів, 
для сінокосіння, для рибогосподарських та 
культурно-оздоровчих потреб, рекреацій-
них, спортивних і туристичних цілей, для 
проведення науково-дослідних робіт, для 
будівництва та експлуатації гідротехніч-
них, гідрометричних та лінійних споруд, 
для будівництва та експлуатації санаторіїв 
та інших лікувально-оздоровчих закладів 
у межах прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів [12].

Зауважимо, що землі водного фонду по-
винні характеризуватися такою обов’яз-
ковою ознакою, як розташування на них 
водойм природного та штучного походжен-
ня. Важливою ознакою будь-якого водного 
об’єкта є збереження гідравлічного зв’язку 
з іншими водними об’єктами. Гідроізольо-
вані водні об’єкти (наприклад, басейни) не 
належать до водних об’єктів. Окрім того, 
водний об’єкт повинен характеризуватися 
такою ознакою, як постійність. Відтак, до 
водних об’єктів не можна відносити скуп-
чення вод на поверхні або в надрах протягом 
нетривалого часу (наприклад, скупчення 
дощової води). Водні об’єкти повинні обліко-
вуватися як такі. У тому випадку, якщо пев-
ні водойми обліковуються як майно певного 
підприємства, установи, організації, вони 
водними об’єктами не визнаються. В.І. Сем-
чик стверджує, що не належать до земель 
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водного фонду і земельні ділянки, на яких 
розташовані штучні плавальні басейни, 
системи комунальних та промислових водо-
проводів тощо [13, с. 579]. На наш погляд, до 
земель водного фонду слід відносити й дно 
та прилеглі береги внутрішніх морів і тери-
торіального моря.

Не всі водні об’єкти складаються з земель 
водного фонду. Йдеться про підземні води 
та джерела. Природним ложем для таких 
водних об’єктів є не земна поверхня, а на-
дра. Таким чином, охорона і використання 
таких водних об’єктів забезпечуються нор-
мами не земельного законодавства, а зако-
нодавства про надра [13, с. 579].

Окрім того, для встановлення пред-
мета злочину, передбаченого ст. 239-2 
КК Украї ни, слід розмежовувати статус 
земельних ділянок, оскільки землі, вкриті 
водами або пов’язані з ними, можуть нале-
жати до будь-якої категорії земель. Тому 
для кримінально- правової кваліфікації за 
ст. 239-2 КК України важливо розмежувати 
правовий режим земель водного фонду від 
земель сільськогосподарського призначен-
ня, земель житлової та громадської забудо-
ви, земель природно-заповідного фонду та 
іншого природоохоронного призначення, 
земель оздоровчого призначення, земель 
лісогосподарського призначення, земель 
водного фонду від земель промисловості, 
транспорту (зокрема водного), зв’язку, енер-
гетики та оборони. С.М. Міненко критерія-
ми відмежування земель водного фонду від 
інших категорій земель називає такі: «зем-
лі водного фонду є місцерозташуванням 
різноманітних водних об’єктів; землі вод-
ного фонду мають водоохоронне значення; 
землі водного фонду є просторово-територі-
альним базисом для розміщення гідротех-
нічних та інших водогосподарських споруд, 
необхідних для забезпечення питних та по-
бутових потреб населення України у воді, а 
також водних потреб різних галузей еконо-
міки України» [10, с. 7]. Відповідно, посяган-
ня на поверхневий шар цих земель не буде 
утворювати складу злочину, передбаченого  
ст. 239-2 КК України.

Формулювання предмета злочину у дис-
позиції ч. 1 ст. 239-2 КК України дає підста-
ви стверджувати, що ґрунтовий покрив та 

поверхневий шар земель – це взаємозамінні 
поняття, що мають тотожний зміст, оскіль-
ки законодавець для формулювання пред-
мета злочину використовує дужки, в які 
поміщено другий термінологічний зворот 
(поверхневий шар). На думку П. Берзіна 
та А. Мірошниченка, поняття «поверхне-
вий» та «ґрунтовий» є рівнозначними [14, с. 
6]. Погодитися з таким підходом складно. 
Адже у земельному законодавстві Украї-
ни ґрунтовий покрив вважається частиною 
земельної ділянки. Так, згідно з ч. 2 ст. 79 
ЗК України право власності на земельну ді-
лянку поширюється в її межах на поверхне-
вий (ґрунтовий) шар [7]. У цьому Кодексі та-
кож вживаються такі схожі термінологічні 
звороти: «ґрунт» (п. «г» ч. 1 ст. 91, п. «а» ч. 1 
ст. 150), «ґрунтовий покрив» (п. «г» ч. 1 ст. 
156, ч.ч. 1, 3 ст. 166, ч. 2 ст. 168), «поверхне-
вий шар ґрунту» (ч. 3 ст. 168), «родючий шар 
ґрунту» (п. «б» ч. 1 ст. 143, п. «и» ч. 1 ст. 211). 
Водночас ґрунтовий покрив і земельні ді-
лянки визнаються як такі, що можуть бути 
відділені один від одного. Наприклад, у 
ч. 3 ст. 166 ЗК України вказано, що ділянка 
може бути без ґрунтового покриву, що перед-
бачає проведення рекультивації поруше-
них земель. В інших нормативно-правових 
актах земельного законодавства України 
використовуються такі термінологічні зво-
роти: «родючий шар ґрунту», «ґрунтовий по-
крив» [15], «ґрунтовий покрив (родючий шар 
ґрунту) земельної ділянки» [16]. У Порядку 
видачі на анулювання спеціальних дозво-
лів на зняття та перенесення ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунтів) земельних 
ділянок встановлено, що ґрунтовий покрив 
земельних ділянок – це поверхневий шар 
ґрунту, який характеризується родючістю 
(ст. 2) [16]. Окрім того, у Законі України «Про 
охорону земель» встановлено, що ґрунт – це 
природно-історичне органо-мінеральне 
тіло, що утворилося на поверхні земної кори 
і є осередком найбільшої концентрації по-
живних речовин, основою життя та розвит-
ку людства завдяки найціннішій своїй вла-
стивості – родючості, а ґрунтова маса – це 
знятий родючий шар ґрунту (ст. 1) [17].

М.В. Кумановський зазначає, що за-
конодавець, вказуючи у диспозиції ч. 1 
ст. 239-2 КК України на ґрунтовий покрив, 



60

w
w

w
.v

is
ny

kn
ap

u.
gp

.g
ov

.u
a

ЗОЯ ЗАГИНЕЙ, ОЛЬГА ПЄНЯЗЬКОВА 

намагається уточнити термін «поверхне-
вий шар», оскільки на території України є 
багато водойм, дно яких складається із су-
цільного каменю. А кримінально-правовій 
охороні підлягає не будь-який поверхневий 
шар водних об’єктів, а його ґрунтовий шар 
[5, с. 131].

Землі водного фонду характеризують-
ся відповідним правовим режимом, який 
визначається ЗК України. З аналізу зако-
нодавчих положень вбачається, що у них 
обмежується розмір та вид земель водного 
фонду, що можуть бути передані в приват-
ну власність (п. 4 ст. 84, ст. 59 ЗК України), 
а також у комунальну власність (ч. 2 ст. 5 
ВК України). Державна форма власності 
є домінуючою щодо земель водного фонду. 
Згідно з п. 3 ст. 84 ЗК України землі під 
водними об’єктами загальнодержавного 
значення не можуть передаватися у кому-
нальну власність. Відповідно до ч. 1 ст. 5 
ВК України до водних об’єктів загально-
державного значення належать: 1) вну-
трішні морські води та територіальне море; 
2) підземні води, які є джерелом центра-
лізованого водопостачання; 3) поверхневі 
води (озера, водосховища, річки, канали), 
що перебувають і використовуються на те-
риторії більш як однієї області, а також їх 
притоки всіх порядків; 4) водні об’єкти в ме-
жах територій природно- заповідного фонду 
загальнодержавного значення, а також ті, 
що належать до категорії лікувальних [8]. 
Водночас земельним законодавством Украї-
ни обмежене й коло осіб, яким надано право 
користування землями водного фонду. Так, 
за рішенням органів виконавчої влади або 
місцевого самоврядування землі водного 
фонду, що належать до державної чи кому-
нальної власності, надаються у постійне ко-
ристування державним водогосподарським 
організаціям для цілей, передбачених п. 3 
ст. 59 ЗК України, а саме: для догляду за вод-
ними об’єктами, прибережними захисними 
смугами, смугами відведення, береговими 
смугами водних шляхів, гідротехнічними 
спорудами тощо. Відповідно до ч. 1 ст. 51 ВК 
України у користування на умовах оренди 
водні об’єкти (їх частини) місцевого значен-
ня та ставки, що перебувають у басейнах рі-
чок загальнодержавного значення, можуть 

надаватися водокористувачам лише для ри-
борозведення, виробництва сільськогоспо-
дарської і промислової продукції, а також у 
лікувальних і оздоровчих цілях. Передача 
орендарем права на оренду водного об’єкта 
(чи його частини) іншим суб’єктам господа-
рювання забороняється [8]. Право водоко-
ристування на умовах оренди оформляєть-
ся договором, погодженим із державними 
органами охорони навколишнього природ-
ного середовища та водного господарства. 
Згідно зі ст. 59 ЗК України у тимчасове 
користування за погодженням із постійни-
ми користувачами земельні ділянки при-
бережних захисних смуг, смуг відведення 
та берегових смуг водних шляхів можуть 
надаватися підприємствам, установам, ор-
ганiзаціям, об’єднанням громадян, релі-
гійним організаціям, громадянам України, 
іноземним юридичним та фізичним особам 
для культурно-оздоровчих, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей. Користу-
вання цими ділянками у зазначених цілях 
здійснюється з урахуванням вимог щодо 
охорони річок і водойм від забруднення, 
засмічення та замулення, а також із додер-
жанням правил архітектури планування 
приміських зон та санітарних вимог [7].

Деякі науковці у сфері земельного пра-
ва пропонують визначення та виокремлю-
ють істотні ознаки земель водного фонду. 
Так, на думку О.М. Дроваль, «землі водного 
фонду – це водовкриті землі (покриті водою 
більшу частину року), болота, острови, а та-
кож землі, призначені для використання, 
обслуговування та охорони водних об’єк-
тів і водогосподарських споруд  (пристроїв), 
які надаються фізичним і юридичним 
особам на праві власності, оренди, постій-
ного користування для використання їх 
за цільовим призначенням» [6, с. 58–59]. 
С.М. Міненко вказує на такі ознаки понят-
тя «землі водного фонду»: «по-перше, землі 
водного фонду – це земельні ділянки, що є 
місцезнаходженням різноманітних водних 
об’єктів (водотоків і водойм природного та 
штучного походження). По-друге, це землі, 
що є просторово-територіальним базисом 
для розміщення гідротехнічних та інших 
водогосподарських споруд, необхідних для 
забезпечення питних та побутових потреб 
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населення України у воді, а також водних 
потреб різних галузей економіки України 
(сільське та рибне господарство, промисло-
вість, енергетика, транспорт тощо). Зазна-
чені вище ознаки вказують на легальну 
можливість використання земель водного 
фонду. Проте вони не є безумовною ознакою 
для зарахування земель до цієї категорії, 
адже ці ознаки притаманні й землям інших 
категорій, на яких розташовані водні об’єк-
ти» [10, с. 45]. Окрім того, вчені-криміна-
лісти виокремлюють ознаки предмета зло-
чину, передбаченого ст. 239-2 КК України. 
М.В. Кумановський пропонує поверхневий 
(ґрунтовий) шар земель водного фонду ха-
рактеризувати за такими ознаками: 1) на-
лежність до земель з окремим (особливим) 
цільовим призначенням – земель водного 
фонду як складової літосфери; 2) державно- 
правове регулювання із притаманним 
імперативним методом; 3) поверхневість;  
4) родючість; 5) невіддільність; 6) особливо 
великий розмір; 7) водоохоронне і водооб-
слуговуюче значення [5, с. 134].

Не можемо погодитися з усіма вказани-
ми ознаками предмета злочину, передбаче-
ного ст. 239-2 КК України. Так, сумнівними 
видаються перші дві ознаки. Адже вказівка 
на належність до земель з особливим при-
значенням відображається у найменуванні 
предмета злочину, а державно-правове регу-
лювання із притаманним імперативним ме-
тодом характеризує не ознаку земель водного 
фонду, а відповідну галузь права. Окрім того, 
не вважаємо за доцільне виокремлювати 
озна кою земель водного фонду як предмета 
злочину родючість, оскільки, як було зазна-
чено на початку цієї статті, для цієї ознаки 
складу злочину, передбаченого ст. 239-2 КК 
України, характерним є водоохоронне зна-
чення земель водного фонду у забезпеченні 
охорони та раціонального використання вод-
них ресурсів країни. Відтак шкода порядку 
суспільних відносин, що поставлені під охоро-
ну цієї кримінально-правової норми, спричи-
няється заволодінням не родючим ґрунтовим 
покривом земель водного фонду, а їх поверх-
невим шаром (незалежно від родючості), що 
призводить до суттєвого порушення структу-
ри водного об’єкта, погіршення його корис-
них властивостей та зниження економічної 

цінності. Підтвердження такого ви сновку 
знаходимо і в судовій практиці. У трьох ви-
роках з Єдиного державного реєстру судових 
рішень предметом злочину були: морський 
пісок з прибережної захисної полоси вздовж 
Азовського моря (вирок Генічеського район-
ного суду Херсонської області від 27 лютого 
2013 року) [18], піщано-гравійна суміш з рус-
ла річки Дністер (вирок Калуського міськ-
районного суду Івано-Франківської області 
від 21 червня 2013 року) [19], пісок з русла 
річки Рось (вирок Білоцерківського міськра-
йонного суду Київської області від 20 червня 
2014 року) [20].

Ураховуючи викладене вище, вважаємо, 
що поверхневий шар земель водного фонду 
як предмет злочину, передбаченого ст. 239-2 
КК України, характеризується наступними 
ознаками: 1) водоохоронна функція земель 
(забезпечення охорони і раціонального 
використання водних ресурсів держави); 
2) належність до вказаних земель, безпо-
середньо покритих водою, а також земель, 
прилеглих до водойм, які призначені для 
використання та охорони вод (прибереж-
ні захисні смуги); 3) розташування на цих 
землях водойм природного та штучного по-
ходження, що зберігають гідравлічний зв’я-
зок з іншими водними об’єктами; 4) вказані 
землі не належать до інших видів земель 
(зокрема, до земель сільськогосподарського 
призначення, земель житлової та громад-
ської забудови, земель природно-заповід-
ного фонду та іншого природоохоронного 
призначення, земель оздоровчого призна-
чення, земель лісогосподарського призна-
чення, земель водного фонду від земель 
промисловості, транспорту (зокрема, водно-
го), зв’язку, енергетики та оборони); 5) землі 
надані фізичним або юридичним особам на 
праві власності, оренди, постійного корис-
тування для використання їх за цільовим 
призначенням; 6) поверхневість (предметом 
злочину є не землі водного фонду загалом, 
а поверхневий шар земельної ділянки, що 
належить до земель водного фонду).

Висновки, одержані в результаті дослі-
дження, можуть бути використані під час 
подальшого аналізу проблем криміналь-
но-правової охорони земель водного фонду 
в Україні.
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Зоя ЗАГИНЕЙ, 
Ольга ПЄНЯЗЬКОВА

ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 239-2  

КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Досліджено предмет злочину, передбаченого ст. 239-2 «Незаконне заволодіння землями 
водного фонду в особливо великих розмірах» Кримінального кодексу України. На підставі 
аналізу земельного та водного законодавства України виокремлено та охарактеризовано 
суттєві ознаки поняття «землі водного фонду України».

Ключові слова: водний фонд; землі; землі водного фонду; поверхневий шар земель вод-
ного фонду; ґрунтовий шар земель водного фонду; предмет злочину.

Зоя ЗАГИНЕЙ, 
Ольга ПЕНЯЗЬКОВА

ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 239-2  

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ

Исследован предмет преступления, предусмотренного статьей 239-2 «Незаконное завла-
дение землями водного фонда в особо крупных размерах» Уголовного кодекса Украины. На 
основании анализа земельного и водного законодательства Украины выделены и охаракте-
ризованы существенные признаки понятия «земли водного фонда Украины».

Ключевые слова: водный фонд; земли; земли водного фонда; поверхностный слой зе-
мель водного фонда; почвенный слой земель водного фонда; предмет преступления.

Zoia ZAHYNEI,  
Olha PIENIAZKOVA

LAND OF WATER FUND AS SUBJECT OF CRIME UNDER 
ARTICLE 239-2 CRIMINAL CODE OF UKRAINE

The subject of the crime provided for in Article 239-2 «Illegal seizure of the water fund in 
especially large amounts» by the Criminal Code of Ukraine is investigated. On the basis of the study 
of land and water legislation of Ukraine, significant signs of the concept of «land of the water fund 
of Ukraine» have been singled out and characterized.

Keywords: water fund; land; lands of the water fund; the surface layer of the water fund lands; 
the soil layer of the water fund lands; the crime subject.
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Одним із важливих методів наукового 
пізнання є порівняльний, він найчастіше 
використовується у кримінально-правових 
дослідженнях. Більше того, використан-
ня порівняльно-правового методу є вкрай 
важливим, зважаючи на прагнення нашої 
держави до євроінтеграції та повноправного 
членства в Європейському Союзі. М.М. Ко-
валевський – правознавець, який працював 
у дореволюційний період, стверджував, що 
існує дві умови для правильного застосуван-
ня порівняльно-правового методу: 1) порів-
няння не повинно обмежуватися народами 
однієї раси або народами, які розмовляють 
однією мовою чи сповідують одну і ту саму 
релігію; 2) порівнювати можна лише такі за-
конодавства або правові системи, які пере-
бувають на одному рівні суспільного розвит-
ку [1, с. 26–27]. На думку Ю.С. Шемшученка, 
порівняльно-правові дослідження можуть 

вказати на важливі варіанти рішень, засте-
регти від прийняття застарілих або неефек-
тивних рішень [2, с. 29]. 

При використанні порівняльно-правово-
го методу, на наш погляд, необхідно врахо-
вувати, що у кримінальному законодавстві 
будь-якої держави є як позитивні, так і не-
гативні моменти кримінально-правового 
регулювання, а тому запозичувати певні 
норми у національне законодавство слід об-
думано, ґрунтуючись на науковому пізнан-
ні відповідного явища.

З огляду на те, що Україна протягом 1917–
1991 рр. перебувала у складі Радянського Со-
юзу, важливо проаналізувати й криміналь-
но-правові заборони у сфері проходження 
військової служби у кримінальних кодексах 
(КК) держав пострадянського простору (Азер-
байджанської Республіки [3], Вірменської 
Республіки [4], Грузії [5], Естонської Респуб-
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ліки [6], Киргизької Республіки [7], Латвій-
ської Республіки [8], Литовської Республіки 
[9], Республіки Білорусь [10], Республіки Ка-
захстан [11], Республіки Молдова [12], Рес-
публіки Таджикистан [13], Республіки Турк-
меністан [14], Республіки Узбекистан [15], 
Російської Федерації [16]1. 

У теорії кримінального права аналіз скла-
дів злочинів, передбачених ст.ст. 407–408 КК 
України, здійснювався у працях, зокрема, та-
ких науковців, як В.П. Бодаєвський, В.О. Бу-
гаєв, С.М. Горелов, М.І. Карпенко, М.І. Панов, 
М.С. Туркот, М.М. Сенько, М.І. Хавронюк, 
С.О. Харитонов. Проте аналіз наукової літе-
ратури засвідчив, що у кримінально-правовій 
доктрині порівняльно-правове дослідження 
кримінальної відповідальності за злочини 
проти порядку проходження військової служ-
би є недостатнім.

Мета статті – проаналізувати кримінально- 
правові норми кодексів країн пострадян-
ського простору, в яких передбачається від-
повідальність за злочини проти порядку 
проходження військової служби.

В усіх проаналізованих КК (окрім ко-
дексу Молдови) передбачена відповідаль-
ність за діяння, аналогічне самовільним 
залишенням військової частини або місця 
військової служби. Подібними є й ознаки 
складів відповідних злочинів. Характери-
зуючи суспільно небезпечне діяння, заува-
жимо, що в усіх КК альтернативно перед-
бачено два діяння: самовільне залишення 
військової частини або місця військової 
служби чи нез’явлення у строк до військової 
частини або місця військової служби. Окрім 
цих двох діянь у КК Білорусі й Казахстану 
виокремлено третє суспільно небезпечне 
діяння – ухилення від військової служби 
шляхом підроблення документів або іншого 
обману. Водночас у них це діяння відсутнє у 
статтях, що передбачають відповідальність 
за діяння, аналогічне тому, що передбачене 
ст. 409 КК України. 

Нез’явлення у строк до військової части-
ни або місця військової служби уточню-
ється не в усіх проаналізованих кодексах.  

1 Далі ці країни називатимуться так: Азер-
байджан, Вірменія, Грузія, Естонія, Киргизія, 
Латвія, Литва, Білорусь, Казахстан, Молдова, Та-
джикистан, Туркменістан, Узбекистан, РФ.

У КК Білорусі, Вірменії, Естонії, Таджики-
стану, Туркменістану, Узбекистану, РФ за-
значено, що нез’явлення у строк вчиняється 
при звільненні з частини, при призначенні, 
переведенні, поверненні з відрядження, 
відпустки, медичної організації (організа-
ції охорони здоров’я, лікувальної установи). 
У Пенітенціарному кодексі Естонії перед-
бачено відповідальність за нез’явлення до 
військової частини особи лише в одному ви-
падку – якщо вона перебуває у звільненні. 

Законодавець, описуючи основний склад 
самовільного залишення військової части-
ни або місця служби, по-різному визначає 
строк самовільної відсутності військово-
службовця у ньому. Так, у КК Грузії та РФ 
вказівка на такий строк відсутня. В інших 
кодексах встановлені різні строки, які за-
лежать від традицій законодавства відпо-
відної держави. Наприклад, кримінально 
караним згідно з КК Латвії є самовільне 
залишення військової частини або місця 
служби на строк більше одного дня, але не 
більше трьох днів, а за КК Казахстану – 
більше одного місяця.

У багатьох КК кримінальна відповідаль-
ність за самовільне залишення військової 
частини або місця служби, як і у ст. 407 КК 
України, диференційована залежно від 
того, в який час (у якій обстановці) вчинено 
це суспільно небезпечне діяння (за винят-
ком КК Грузії, РФ та Латвії). У цих трьох ко-
дексах відсутні кваліфікуючі ознаки, пов’я-
зані зі встановленням воєнного стану або 
бойової обстановки чи інших надзвичайних 
подій. У КК Латвії відповідна обставина 
визнається основною ознакою самовільно-
го залишення військової частини або місця 
служби, яке вчиняється під час війни або у 
бойових умовах, у разі громадських завору-
шень, тероризму або збройного конфлікту, 
якщо протягом того часу було оголошено 
надзвичайний стан. Оригінальний спосіб 
диференціації кримінальної відповідаль-
ності застосував законодавець Білорусі та 
Естонії. Так, у КК Білорусі є дві самостійні 
статті, що передбачають відповідальність 
за самовільне залишення військової части-
ни (ст. 447 та ст. 448). Друга з них власне й 
встановлює відповідальність за вчинення 
відповідного діяння у бойовій обстановці.  
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У Пенітенціарному кодексі Естонії також 
є дві статті, що встановлюють відповідаль-
ність за самовільне залишення військової 
частини. У першій з них (ст. 437) містить-
ся така кваліфікуюча ознака, як вчинен-
ня відповідного діяння в умовах надзви-
чайного або воєнного стану незалежно від 
тривалості самовільної відлучки. Водночас 
у окремій статті цього Кодексу (ст. 438) пе-
редбачено самостійний склад: самовільне 
залишення військової частини або іншого 
місця служби у бойовій обстановці.

Слід звернути увагу і на те, що у багатьох 
КК законодавець передбачає стимулюючу 
норму та вміщує умови звільнення від кри-
мінальної відповідальності за самовільне 
залишення військової частини або місця 
військової служби (КК Азербайджану, Бі-
лорусі, Вірменії, Киргизії, Грузії, РФ, Та-
джикистану, Туркменістану). У кожному з 
них (за винятком КК Вірменії) визначено 
дві обов’язкові умови звільнення від кримі-
нальної відповідальності у зв’язку з вчинен-
ням самовільного залишення військової ча-
стини або місця служби: вчинення діяння 
вперше та якщо це було викликано тяжки-
ми обставинами (збігом тяжких обставин). 
У КК Вірменії передбачено два самостійних 
випадки звільнення від кримінальної від-
повідальності у зв’язку з вчиненням само-
вільного залишення військової частини. 
У першому випадку передбачена наявність 
таких обов’язкових умов: вчинення діяння, 
передбаченого ч.ч. 1, 2, 3; вчинення діяння 
вперше; вчинення внаслідок збігу тяжких 
обставин. У другому випадку встановлена 
лише одна умова: протягом трьох діб з мо-
менту ухилення від служби з’явився з по-
винною у військову частину, місце служби, 
правоохоронні та інші державні органи.

У всіх проаналізованих КК міститься 
кримінально-правова норма про дезертир-
ство. Зауважимо, що майже у кожному з 
них (окрім КК Латвії та Естонії) закріпле-
но два альтернативні діяння: самовіль-
не залишення та нез’явлення на службу. 
У двох вказаних вище кодексах передба-
чено відповідальність лише за «активне» 
дезертирство. У жодному кодексі не вста-
новлено мінімального строку дезертирства, 
за винятком КК Азербайджану та Литви. 

У КК Азербайджану передбачено, що цей 
злочин має місце у випадку, якщо діяння 
тривало більше трьох місяців, а в КК Лит-
ви – понад 10 діб.

У кожному проаналізованому кодексі 
конкретизується мета дезертирства. Зазви-
чай це ухилення від проходження військо-
вої служби (КК Грузії, Естонії, Казахстану, 
Латвії, Литви, Молдови, Таджикистану, 
Туркменістану, РФ). У КК Білорусі, Кирги-
зії та Узбекистану встановлено, що метою 
дезертирства є ухилення назавжди від вій-
ськової служби, а в КК Вірменії – остаточ-
не ухилення від її проходження. Вважаємо 
за доцільне передбачити саме таку мету у 
диспозиції ч. 1 ст. 408 КК України, зважа-
ючи на труднощі, які виникають під час 
розмежування дезертирства та самовільно-
го залишення військової частини або місця 
служби, а також на те, що суди під час ква-
ліфікації не з’ясовують наявність (відсут-
ність) цієї мети (підрозділ 3.3).

Кваліфікуючими ознаками дезертирства 
у проаналізованих КК визначено: 1) дезер-
тирство зі зброєю (КК Молдови), зі зброєю, 
ввіреною по службі (КК Грузії, Вірменії, 
Казахстану, Киргизії, РФ, Таджикистану, 
Туркменістану), зі зброєю, боєприпасами 
або вибуховими речовинами, ввіреними по 
службі (КК Азербайджану); 2) дезертир-
ство, вчинене двома або більше особами (КК 
Молдови), групою осіб (КК Азербайджану, 
Грузії), групою осіб за попередньою змовою 
(КК Вірменії, Туркменістану), групою осіб 
за попередньою змовою або організованою 
групою (КК Казахстану, Киргизії, РФ, Та-
джикистану). У КК Вірменії встановлено 
специфічну кваліфікуючу ознаку дезертир-
ства – вчинення відповідного діяння війсь-
ковослужбовцем, який несе бойове чергу-
вання. Цілком слушним вважаємо підхід 
законодавця Азербайджану, який передба-
чив кваліфікуючою ознакою дезертирства 
вчинення цього злочину не лише зі зброєю, 
а й з іншими загальнонебезпечними пред-
метами. 

У більшості проаналізованих кодексів 
кваліфікуючими ознаками дезертирства 
передбачено вчинення цього діяння у воєн-
ний час або у бойовій обстановці (КК Азер-
байджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, 
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Киргизії, Молдови, Таджикистану). Водно-
час диференціація кримінальної відпові-
дальності за дезертирство з урахуванням 
цієї ознаки відсутня у КК Грузії, РФ, Узбе-
кистану. У КК Туркменістану передбачено 
лише таку кваліфікуючу ознаку, як вчи-
нення дезертирства у бойовій обстановці, 
у КК Естонії – в умовах надзвичайного або 
військового стану, КК Литви – під час війсь-
кового становища або виконання бойового 
завдання. 

Як і щодо самовільного залишення вій-
ськової частини або місця служби, біль-
шість проаналізованих КК містять заохо-
чувальну норму у зв’язку з вчиненням 
дезертирства. Однак «набір» таких умов є 
різним. Так, у КК Казахстану передбачено 
три обов’язкові умови: вчинення дезертир-
ства без кваліфікуючих ознак, збіг тяжких 
обставин, військовослужбовець добровіль-
но з’явився для подальшого проходження 
служби. У КК Азербайджану, Грузії, Кир-
гизії, Молдови, РФ, Туркменістану: вчинен-
ня дезертирства без кваліфікуючих ознак, 
вчинення дезертирства вперше, збіг тяж-
ких обставин. У КК Таджикистану: вчинен-
ня дезертирства без кваліфікуючих ознак, 
вчинення дезертирства вперше, внаслідок 
збігу тяжких обставин або особа протягом 
трьох діб з’явилася з повинною. У КК Вір-
менії визначено два самостійні випадки 
звільнення від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку з вчиненням дезертирства. 
Так, у першому випадку умовами звіль-
нення названо: вчинення дезертирства без 
кваліфікуючих ознак, або дезертирства зі 
зброєю чи за попередньою змовою групою 
осіб, або військовослужбовцем, який несе 
бойове чергування; вчинення діяння впер-
ше; збіг тяжких обставин. У другому ви-
падку передбачено одну умову звільнення 
від кримінальної відповідальності: якщо 
протягом трьох діб з моменту ухилення від 
служби він з’явиться з повинною у військову 
частину, місце служби, правоохоронні або 
інші державні органи. У кодексах Естонії, 
Латвії, Литви, Узбекистану відповідна за-
охочувальна норма не передбачена. 

В усіх проаналізованих КК криміналі-
зовано діяння, аналогічне передбаченому 
у ст. 409 «Ухилення від військової служби 

шляхом самокалічення або іншим спосо-
бом» КК України (за винятком КК Литви). 

У КК Грузії, Вірменії, Естонії, Казахста-
ну, Молдови, Киргизії, РФ, Таджикистану 
закріплено відповідальність за ухилення 
від військової служби. У КК Азербайджану, 
Білорусі, Латвії, Туркменістану, Узбекиста-
ну встановлено відповідальність й за друге 
суспільно небезпечне діяння – відмову від 
проходження військової служби. В остан-
ньому випадку, на відміну від КК України, 
в якому передбачено відповідальність у різ-
них частинах ст. 409 КК України, у вказа-
них вище статтях відмова від прохо дження 
військової служби визначена в одній ча-
стині статті разом з ухиленням як альтер-
нативне діяння. У КК Вірменії відмова від 
виконання обов’язків військової служби 
криміналізована в окремій статті кодексу 
цієї держави. 

У різних частинах відповідної статті 
КК Вірменії кримінальну відповідальність 
за ухилення від проходження військової 
служби диференційовано залежно від мети, 
яку переслідує військовослужбовець. Так, 
ознакою основного складу злочину є тимча-
сове ухилення, а кваліфікуючою – ухилен-
ня від проходження військової служби з ме-
тою остаточного звільнення від виконання 
обов’язків військової служби.

Способи ухилення від проходження війсь-
кової служби визначено в усіх проаналізова-
них кодексах. До них віднесено такі: симу-
ляція хвороби (КК Азербайджану, Білорусі, 
Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстану, Кир-
гизії, Латвії, Молдови, РФ, Таджикистану, 
Туркменістану, Узбеки стану), самокалічен-
ня (КК Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 
Грузії, Естонії, Казахстану, Кир гизії, Лат-
вії, Молдови, РФ, Таджикистану, Туркме-
ністану, Узбекистану), використання під-
роблених документів (КК Вірменії, Грузії), 
підроблення документів (КК Азербайджа-
ну, Естонії, Казахстану, Киргизії, Латвії, 
Молдови, РФ, Туркменістану, Узбекистану), 
інший обман (КК Азербайджану, Вірменії, 
Грузії, Естонії, Казахстану, Киргизії, Лат-
вії, Молдови, РФ, Таджикистану, Туркме-
ністану, Узбекистану), інший незаконний 
спосіб (КК Вірменії). У Пенітенціарному 
кодексі Естонії, на відміну від усіх інших, 
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способом ухилення від несення обов’язків 
військової служби названо не лише спри-
чинення пошкоджень здоров’ю самому собі, 
а й іншою сторонньою особою за вимогою 
військовослужбовця.

Диференціація кримінальної відпові-
дальності здійснюється залежно від особ-
ливої обстановки на момент вчинення від-
повідного злочину: у бойовій обстановці, 
у воєнний час (КК Азербайджану, Білорусі, 
Казахстану, Латвії, Молдови, Таджикиста-
ну), у бойовій обстановці (КК Туркменіста-
ну, Узбекистану), в умовах надзвичайного 
або воєнного стану (Пенітенціарний кодекс 
Естонії), під час воєнного становища, війни 
або у бойовій обстановці (КК Вірменії). Вод-
ночас у КК Грузії та Киргизії не передбаче-
но жодної кваліфікуючої ознаки за ухилен-
ня від несення військової служби, а в КК РФ 
не встановлено кваліфікуючих ознак, пов’я-
заних с особливими умовами вчинення цьо-
го злочину.

Таким чином, кримінальна відповідаль-
ність за злочини проти порядку прохо-
дження військової служби, вчинені в умовах 
особливого періоду або в бойовій обстановці, 
передбачена в усіх проаналізованих кри-
мінальних кодексах зарубіжних держав. 
У кожному з них ураховано традиції за-
конодавчої техніки та правової культури 
відповідної держави. На підставі вивчених 
кримінально-правових норм пропонуємо 
змінити відповідні статті КК України:

щодо ст. 407 КК України:
– у ч. 1 передбачити мету вчинення цього 

злочину: тимчасово ухилитися від військо-
вої служби;

– встановити, що у випадку вчинення са-
мовільного залишення військової частини 
чи місця військової служби в умовах воєн-
ного стану або в бойовій обстановці кримі-

нальна відповідальність настає незалеж-
но від тривалості самовільної відсутності 
війсь ковослужбовця, доповнивши відповід-
ну частину ст. 407 КК України після слів 
«цієї статті» словосполученням «незалежно 
від тривалості»;

– закріпити кваліфікуючу ознаку злочи-
ну: вчинення діяння за попередньою змо-
вою групою осіб;

– передбачити у ній заохочувальну нор-
му, передбачивши, що від кримінальної 
відповідальності звільняється військово-
службовець, який уперше вчинив самовіль-
не залишення військової частини або місце 
військової служби без кваліфікуючих ознак 
внаслідок збігу тяжких обставин;

щодо ст. 408 КК України:
– у ч. 1 конкретизувати мету вчинення 

цього злочину: остаточно ухилитися від 
військової служби;

– передбачити, що кваліфікуючою озна-
кою дезертирства є вчинення діяння не 
лише зі зброєю, а й з іншими загальноне-
безпечними предметами (бойовими припа-
сами, вибуховими речовинами тощо);

– передбачити заохочувальну норму, вка-
завши у ній, що від кримінальної відпові-
дальності звільняється військовослужбо-
вець, який уперше вчинив дезертирство без 
кваліфікуючих ознак внаслідок збігу тяж-
ких обставин;

щодо ст. 409 КК України: 
– встановити таку кваліфікуючу ознаку 

злочину, як ухилення від несення обов’яз-
ків військової служби з метою остаточного 
звільнення від цих обов’язків.

Висновки, одержані у цьому досліджен-
ні, можуть бути використані для подаль-
шого вивчення проблем кримінальної від-
повідальності за вчинення злочинів проти 
порядку проходження військової служби.
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Оксана КВАША,  
Андрій ОНИСЬКІВ

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ 
ПРОТИ ПОРЯДКУ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійснено порівняльно-правове дослідження кримінальної відповідальності за злочи-
ни проти порядку проходження військової служби за кримінальними кодексами держав 
пост радянського простору. З урахуванням позитивного зарубіжного досвіду запропоновано 
шляхи вдосконалення диспозицій ст.ст. 407–409 Кримінального кодексу України.

Ключові слова: злочини проти порядку проходження військової служби; порівняльно- 
правовий метод; самовільне залишення військової служби; дезертирство; самокалічення; 
підроблення документів.
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ОКСАНА КВАША, АНДРІЙ ОНИСЬКІВ 

Оксана КВАША,  
Андрей ОНЫСЬКИВ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ПОРЯДКА ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Осуществлено сравнительно-правовое исследование уголовной ответственности за пре-
ступления против порядка прохождения военной службы по уголовным кодексам госу-
дарств постсоветского пространства. С учетом положительного зарубежного опыта пред-
ложены пути совершенствования диспозиций ст.ст. 407–409 Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: преступления против порядка прохождения военной службы; срав-
нительно-правовой метод; самовольное оставление военной службы; дезертирство; самока-
лечение; подделка документов.

Oksana KVASHA, 
Andrii ONYSKIV

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRIMES AGAINST ORDER  
OF MILITARY SERVICE: COMPARATIVE LEGAL RESEARCH

The comparative legal research criminal responsibility for crimes against military service order 
under the Criminal Code states former Soviet Union. Given the positive international experience 
suggested ways to improve the dispositions of articles 407-409 of the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: crimes against the order of military service; comparative legal method; voluntarily 
leaving military service; desertion; self-mutilation; forgery.
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Впровадження у побут сучасних інфор-
маційних технологій, локальних та гло-
бальних комп’ютерних мереж, зокрема 
мережі Інтернет, надало усім без винятку 
можливість доступу до великої кількості ін-
формації. Враховуючи щоденне збільшення 
обсягів даних, які обробляються громадя-
нами та органами державної влади, виник-
ла необхідність їх захисту від протизакон-
них посягань.

Запобігання, протидія і розслідування 
кіберзлочинів відносяться до кола повно-
важень правоохоронних органів України. 
Разом з тим відсутність у чинному законо-
давстві базового поняття «кіберзлочини» 
не лише унеможливлює законодавчу кла-
сифікацію кримінальних правопорушень 
вказаної категорії, а й породжує проблеми 
розмежування повноважень правоохорон-
них органів та їх структурних підрозділів, 
що негативно впливає на ефективність їх 
діяльності.

Поглиблюють таку ситуацію законодав-
чі приписи. Так, у Кримінальному кодексі 
України (КК України) передбачено окремий 
розділ, присвячений злочинам у сфері ви-
користання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютер-
них мереж і мереж електрозв’язку. Однак 
він не охоплює всього спектру кримінально 
караних діянь в зазначеній сфері, для по-
значення якої, базуючись на аналізі сутнос-
ті та ознак посягань, використовують термі-
нологічні звороти «комп’ютерні злочини», 
«кіберзлочини», «злочини у сфері інформа-
ційних відносин» тощо.

Зазначене вище також є наслідком варіа-
тивності підходів у доктрині кримінального 
права щодо розв’язання вказаних проблем.

Питанням щодо вирішення зазначеної 
проблематики приділялася увага у на-
укових працях Е. Аверьянової, Д. Аза-
рова, Р. Бараненка, В. Болгова, С. Боро-
діна, В. Бутузова, В. Вєхова, Н. Гадіон, 
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ОЛЕКСАНДР АМЕЛІН, КСЕНІЯ ЧУМАК 

О. Гладуна, В. Голубєва, А. Гребєнькова, 
О. Григорьєва, Г. Долженкова, М. Жур-
би, І. Карася, В. Кіютіна, І. Клепицького, 
О. Книженко, О. Користіна, Л. Краснова, 
В. Крачевського, М. Литвинова, Ю. Ляпуно-
ва, С. Максимова, А. Музики, А. Новікова, 
Л. Нундича, П. Смагіна, М. Погорецького, 
В. Шеломенцева, В. Хахановського, І. Юр-
ченка та інших. Водночас, беручи до уваги 
неоднозначне розуміння поняття кіберзло-
чинів, є потреба у проведенні додаткового 
дослідження й питання щодо їхньої класи-
фікації.

Оскільки визначення поняття «кіберзло-
чини» у національному законодавстві від-
сутнє, метою статті є віднесення так званих 
комп’ютерних злочинів, злочинів у сфері 
інформаційних відносин, діянь у сфері ін-
формаційної безпеки та інших подібних 
правопорушень до взаємопов’язаних класів 
(видів, груп) відповідно до їхніх суттєвих 
ознак, а також їх відмежування від за-
гальнокримінальних правопорушень для 
покращення ефективності діяльності пра-
воохоронних органів щодо їхнього розсліду-
вання, запобігання та протидії.

Перші кроки щодо протидії кіберзлочи-
нам в Україні та їх відмежування від за-
гальнокримінальних правопорушень були 
здійснені з ухваленням Закону України від 
20 жовтня 1994 року № 218/94-ВР [1], яким 
до КК України 1960 року «Про внесення 
змін і доповнень до Кримінального кодексу 
України та Кримінально- процесуального 
кодексу України» було внесено зміни 
у ст. 198-1 «Порушення роботи автоматизо-
ваних систем» та передбачено кримінальну 
відповідальність за умисне втручання в ро-
боту автоматизованих систем, що призвело 
до перекручення чи знищення інформації 
або носіїв інформації, чи розповсюдження 
програмних і технічних засобів, призначе-
них для незаконного проникнення в авто-
матизовані системи і здатних спричинити 
перекручення або знищення інформації чи 
носіїв інформації.

Вказана норма вже тоді не охоплювала 
всього спектру злочинних посягань та май-
же не застосовувалась на практиці. Це ж 
стосувалось і ст. 136 КК України 1960 року 
«Порушення авторських прав», яка та-

кож встановлювала відповідальність за 
«комп’ютерний» злочин, оскільки перед-
бачала порушення авторського права на 
комп’ютерні програми.

Зазначені протиправні дії передбача-
лись у різних главах старого КК України. 
Зокрема, ст. 136 була віднесена до переліку 
злочинів проти виборчих, трудових та ін-
ших особистих прав і свобод людини і гро-
мадянина (глава ІV), а ст. 198-1 знаходилась 
у главі, що передбачала відповідальність за 
злочини проти порядку управління (гла-
ва ІХ). У зв’язку з цим про виокремлення 
злочинів, пов’язаних з комп’ютерними від-
носинами, в окремий розділ чи главу, а тим 
більше про їх класифікацію, на той момент 
не йшлося.

Згідно зі ст. 112 Кримінально- 
процесуального кодексу України 1960 року 
(в редакції 1994 року) досудове слідство 
у справах про зазначені злочини провади-
лося слідчими органів внутрішніх справ.

З ухваленням у 2001 році КК України ця 
діяльність вийшла на якісно новий рівень. 
Так, у вказаному нормативно-правовому 
акті діянням у сфері інформаційної безпеки 
було присвячено окремий розділ XVI «Зло-
чини у сфері використання електронно- 
обчислювальних машин (комп’ютерів), сис-
тем та комп’ютерних мереж», який містив 
усього три статті: 361 «Незаконне втручан-
ня в роботу електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютер-
них мереж», 362 «Викрадення, привласнен-
ня, вимагання комп’ютерної інформації або 
заволодіння нею шляхом шахрайства чи 
зловживання службовим становищем» та 
363 «Порушення правил експлуатації авто-
матизованих електронно-обчислювальних 
систем».

Законом України від 5 червня 2003 року 
№ 908-IV були внесені зміни до цього Ко-
дексу, відповідно до яких назву розділу XVI 
змінено на «Злочини у сфері використан-
ня електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних ме-
реж і мереж електрозв’язку»; ст. 361 було 
викладено у новій редакції, згідно з якою 
встановлювалася кримінальна відпові-
дальність за втручання в роботу мереж 
електрозв’язку; змінено санкцію ч. 2 ст. 361; 
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вказана стаття доповнена приміткою про 
визначення розміру значної шкоди, запо-
діюваної злочинами, передбаченими цією 
статтею.

Пізніше Законом України від 23 грудня 
2004 року № 2289-IV було суттєво змінено 
редакцію ст.ст. 361, 362 та 363 КК України. 
Крім того, кримінальний закон було допов-
нено трьома новими статтями: 361-1, 361-2 
та 363-1.

Тож нині чинним КК України передбаче-
но кримінальну відповідальність за:

1) несанкціоноване втручання в робо-
ту електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів), автоматизованих систем, 
комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’яз-
ку (ст. 361);

2) створення з метою використання, роз-
повсюдження або збуту шкідливих про-
грамних чи технічних засобів, а також їх 
розповсюдження або збут (ст. 361-1);

3) несанкціоновані збут або розповсю-
дження інформації з обмеженим доступом, 
яка зберігається в електронно-обчислю-
вальних машинах (комп’ютерах), автомати-
зованих системах, комп’ютерних мережах 
або на носіях такої інформації (ст. 361-2);

4) несанкціоновані дії з інформацією, 
яка оброблюється в електронно-обчислю-
вальних машинах (комп’ютерах), автомати-
зованих системах, комп’ютерних мережах 
або зберігається на носіях такої інформації, 
вчинені особою, яка має право доступу до 
неї (ст. 362);

5) порушення правил експлуатації елек-
тронно-обчислювальних машин (комп’юте-
рів), автоматизованих систем, комп’ютер-
них мереж чи мереж електрозв’язку або 
порядку чи правил захисту інформації, яка 
в них оброблюється (ст. 363);

6) перешкоджання роботі електронно- 
обчислювальних машин (комп’ютерів), 
автоматизованих систем, комп’ютерних 
мереж чи мереж електрозв’язку шляхом ма-
сового розповсюдження повідомлень елек-
трозв’язку (ст. 363-1).

Одночасно із прийняттям чинного КК 
України були внесені відповідні зміни 
до Кримінально-процесуального кодексу 
України (1960 року), якими обов’язок про-
вадити досудове слідство у кримінальних 

справах, пов’язаних із вказаними вище 
злочинами, покладено на слідчих органів 
Служби безпеки України.

Водночас розслідування суміжних зло-
чинів, які пов’язані з інформаційними 
відносинами, залишилось у межах компе-
тенції слідчих органів внутрішніх справ. 
Зокрема, це злочини за ч. 3 ст. 190 КК 
України (шахрайство, вчинене шляхом не-
законних операцій з використанням елек-
тронно-обчислювальної техніки), ст. 200 КК 
України (використання підроблених елек-
тронних засобів доступу до банківських 
рахунків), ч. 4 ст. 301 КК України (збут 
і розповсюдження порнографічних пред-
метів з використанням електронно-обчис-
лювальної техніки), ч. 2 ст. 191 КК України 
(вилучення посадовою особою фінансової 
установи з банківських рахунків клієнтів 
електронних коштів, які перебували у пра-
вомірному володінні цієї особи) та інші.

Зазначене зумовило появу проблеми роз-
межування компетенції та повноважень 
службових осіб органів внутрішніх справ 
і Служби безпеки України. Особливо це сто-
сувалося проведення дослідчої перевірки 
в порядку ст. 97 КПК України 1960 року та 
оперативно-розшукової діяльності.

Після прийняття у 2012 році Криміналь-
ного процесуального кодексу України (КПК 
України) повноваження здійснювати досу-
дове розслідування кримінальних право-
порушень, передбачених розділом XVI КК 
України, знову повернуто органам внутріш-
ніх справ (ст. 216 КПК України).

У зв’язку з цим наказом Міністра вну-
трішніх справ України від 30 жовтня 
2012 року «Про організацію діяльності 
Управління боротьби з кіберзлочинністю 
МВС України та підрозділів боротьби з кі-
берзлочинністю ГУМВС, УМВС» затвер-
джено Положення про управління боротьби 
з кіберзлочинністю Міністерства внутріш-
ніх справ України.

Відповідно до п. 2.1 вказаного Положен-
ня до основних завдань Управління відно-
силась участь у формуванні та забезпеченні 
реалізації державної політики щодо попе-
редження і протидії кримінальним пра-
вопорушенням, механізм підготовки, вчи-
нення або приховування яких передбачає 
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використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютер-
них мереж і мереж електрозв’язку, а також 
іншим кримінальним правопорушенням, 
учиненим з їх використанням (сфера бо-
ротьби з кіберзлочинністю). Зокрема:

– кримінальним правопорушенням у сфе-
рі використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку;

– кримінальним правопорушенням, меха-
нізм підготовки, вчинення або приховування 
яких передбачає використання електронно- 
обчислювальних машин (комп’ютерів), сис-
тем та комп’ютерних мереж і мереж елек-
трозв’язку (у сферах платіжних систем; обігу 
інформації протиправного характеру із вико-
ристанням електронно-обчислювальних ма-
шин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку (протиправно-
го контенту); економіки, яка включає в себе 
фінансові та торгові транзакції, що здійсню-
ються за допомогою мереж електрозв’язку 
чи комп’ютерних мереж, а також протидію 
забороненим видам господарської діяльності 
у цій сфері (електронної комерції); надання 
телекомунікаційних послуг; а також шах-
райствам і легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних від зазначених вище криміналь-
них правопорушень).

Таким чином, вказане Положення на-
давало Управлінню боротьби з кіберзло-
чинністю МВС України повноваження, що 
дублюють не тільки функції Служби без-
пеки України, яка займається вказаною 
діяльністю через призму контррозвідки, а й 
фактично не розмежовуються з діяльністю 
органів, що здійснюють контроль за додер-
жанням податкового законодавства, Дер-
жавної служби фінансового моніторингу 
України, Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, а також Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України.

У 2015 році підрозділи боротьби з кібер-
злочинністю МВС України було реформо-
вано в кіберполіцію Національної поліції. 
У зв’язку з цим наказом МВС України було 
реформовано від 10 листопада 2015 року 
№ 85 затверджено Положення про Депар-
тамент кіберполіції Національної поліції 

України (ДКП, Департамент) [2], відповідно 
до якого завдання ДКП порівняно з діяль-
ністю Управління боротьби з кіберзлочин-
ністю МВС дещо обмежено.

Зокрема, у розділі ІІ Положення про Де-
партамент, окрім участі у формуванні та за-
безпеченні реалізації державної політики 
щодо попередження та протидії криміналь-
ним правопорушенням у сфері протидії кі-
берзлочинності, до його завдань віднесено 
сприяння в порядку, передбаченому чин-
ним законодавством, іншим підрозділам 
Національної поліції України у попере-
дженні, виявленні та припиненні кримі-
нальних правопорушень.

Водночас згідно з розділом ІІІ вказаного 
Положення до функцій Департаменту серед 
іншого віднесено:

– визначення, розробка та забезпечен-
ня реалізації комплексу організаційних 
і практичних заходів, спрямованих на по-
передження та протидію кримінальним 
правопорушенням у сфері протидії кібер-
злочинності;

– у межах своїх повноважень – вжиття 
необхідних оперативно-розшукових заходів 
щодо викриття причин і умов, які призво-
дять до вчинення кримінальних правопо-
рушень у сфері протидії кіберзлочинності;

– визначення основних напрямів роботи 
і тактики оперативно-службової діяльності 
у сфері протидії кіберзлочинності;

– вжиття передбачених чинним зако-
нодавством заходів зі збирання й узагаль-
нення інформації стосовно об’єктів, що 
становлять оперативний інтерес, у тому 
числі об’єктів сфери телекомунікацій, ін-
тернет-послуг, банківських установ і пла-
тіжних систем з метою попередження, ви-
явлення та припинення кримінальних 
правопорушень;

– організація виконання, у межах компе-
тенції, доручень слідчого, прокурора щодо 
проведення слідчих (розшукових) дій та 
негласних слідчих (розшукових) дій у кри-
мінальних провадженнях;

– відповідно до чинного законодавства 
створення та забезпечення функціону-
вання цілодобової контактної мережі для 
надання невідкладної допомоги при роз-
слідуванні злочинів, пов’язаних з комп’ю-
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терними системами та даними, пересліду-
вання осіб, що обвинувачуються у вчиненні 
таких злочинів, а також збирання доказів 
в електронній формі.

Крім того, працівники Департаменту ма-
ють право:

1) здійснювати оперативно-розшукову 
діяльність, спрямовану на виявлення та 
припинення злочинів у сфері протидії кі-
берзлочинності, а також комплексне вико-
ристання джерел оперативної інформації, 
можливостей оперативних підрозділів та 
застосування оперативно-технічних засобів 
під час провадження в оперативно-розшу-
кових справах, контроль за використанням 
коштів, призначених для проведення цієї 
роботи;

2) здійснювати оперативно-технічні захо-
ди за оперативно-розшуковими справами, 
що знаходяться в їх провадженні;

3) в установленому порядку запитувати 
та отримувати від посадових осіб органів 
внутрішніх справ і органів державної вла-
ди документи, довідкові та інші матеріали 
(у письмовій або усній формі), необхідні для 
прийняття рішень з питань забезпечення 
реалізації державної політики у сфері про-
тидії кіберзлочинності;

4) користуватися в установленому законо-
давством порядку базами даних Національ-
ної поліції України, МВС України та інших 
державних органів з питань, що належать 
до компетенції Департаменту, а також інші 
права, передбачені законодавством.

Таким чином, можна констатувати, що 
Департамент кіберполіції НП України – це 
оперативний підрозділ, який здійснює свою 
діяльність відповідно до Кримінального про-
цесуального кодексу України, Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення, 
законів України «Про Національну поліцію», 
«Про оперативно-розшукову діяльність», 
«Про організаційно-правові основи боротьби 
з організованою злочинністю» та інших нор-
мативно-правових актів. Порівняно з повно-
важеннями Управління з боротьби з кібер-
злочинністю МВС України функції ДКП 
дещо звужені у зв’язку з виключенням із 
обов’язків здійснення протидії забороненим 
видам господарської діяльності (електронної 
комерції); наданню телекомунікаційних по-

слуг; а також шахрайствам і легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних від зазначених 
вище кримінальних правопорушень.

Водночас проблема розмежування по-
вноважень Департаменту з підрозділами 
Служби безпеки України залишилася не-
вирішеною.

Варто зауважити, що з огляду на це на 
практиці виникають питання щодо належ-
ності та допустимості доказів, зібраних ор-
ганами, не уповноваженими здійснювати 
досудове розслідування кримінальних пра-
вопорушень у сфері запобігання кіберзлочин-
ності. Так, згідно з вимогами ч. 1 ст. 9 КПК 
України під час кримінального провадження 
суд, слідчий суддя, прокурор, керівник орга-
ну досудового розслідування, слідчий, інші 
службові особи органів державної влади зо-
бов’язані неухильно додержуватися вимог 
Конституції України, цього Кодексу, між-
народних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, ви-
мог інших актів законодавства. При цьому 
відповідно до ч. 5 вказаної статті Кодексу 
кримінальне процесуальне законодавство 
України застосовується з урахуванням прак-
тики Європейського суду з прав людини.

За ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод кожен має 
право на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку не-
залежним і безстороннім судом, встановле-
ним законом, який вирішить спір щодо його 
прав та обов’язків цивільного характеру або 
встановить обґрунтованість будь-якого ви-
сунутого проти нього кримінального обви-
нувачення [3].

У ст. 216 КПК України визначено під-
слідність органів досудового розслідуван-
ня. Отже, законодавче розмежування під-
слідності між різними органами досудового 
розслідування визначає розподіл наданих 
кримінальним процесуальним законом по-
вноважень таким органам.

З огляду на викладене згідно з п. 2 ч. 3 
ст. 87 КПК України недопустимими ви-
знаються докази, що були отримані після 
початку кримінального провадження шля-
хом реалізації органом досудового розсліду-
вання чи прокуратури своїх повноважень, 
не передбачених КПК України, для забез-
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печення досудового розслідування кримі-
нальних правопорушень [4].

Проблему розмежування компетенції 
правоохоронних структур, на нашу думку, 
можна вирішити таким чином.

По-перше, законодавчого закріплення 
потребує поняття «кіберзлочин», що стане 
підґрунтям для відмежування криміналь-
них правопорушень у вказаній сфері від 
загальнокримінальних злочинів, а також 
надасть можливість нормативно- правового 
закріплення їх класифікації, зокрема й на 
основі ознак їх родового об’єкта. Вказане 
дасть змогу виокремити усі кіберзлочини 
в окремий розділ КК України.

Частково питання визначення терміно-
логії мав би вирішити Закон України «Про 
кібернетичну безпеку України», проект яко-
го було зареєстровано ще 4 червня 2013 року, 
але він не був прийнятий. Проте й у ньому 
не містилось визначення кіберзлочину. 
Дещо пізніше Указом Президента України 
від 1 травня 2014 року № 449/2014 «Про рі-
шення Ради національної безпеки і оборони 
України від 28 квітня 2014 року Про заходи 
щодо вдосконалення формування та реалі-
зації державної політики у сфері інформа-
ційної безпеки України» було поставлено 
завдання розробити проект Стратегії кібер-
нетичної безпеки України, проект Закону 
України «Про кібернетичну безпеку Укра-
їни», а також привести національне зако-
нодавство у відповідність із міжнародними 
стандартами із питань інформаційної та 
кібернетичної безпеки, удосконалення сис-
теми формування та реалізації державної 
політики у сфері інформаційної безпеки 
України.

У проекті Стратегії забезпечення кібер-
нетичної безпеки України, розробленому 
Національним інститутом стратегічних до-
сліджень, було запропоновано визначення 
ключових термінів у сфері кібербезпеки, 
зокрема таке визначення кіберзлочину: кі-
бернетичний злочин (кіберзлочин) – перед-
бачене кримінальним законом суспільно 
небезпечне винне діяння, що полягає в про-
типравному використанні інформаційних та 
комунікаційних технологій, відповідальність 
за яке встановлена законодавством про кри-
мінальну відповідальність [5, с. 416].

По-друге, з урахуванням зазначеного 
вище чіткого нормативного закріплення 
потребують повноваження правоохоронних 
органів щодо запобігання, протидії та роз-
слідування кіберзлочинів без дублювання 
функцій один одного.

Класифікацію кіберзлочинів можна здійс-
нити на основі ознак їх родового об’єкта, що 
ґрунтуватиметься на структурі Конвенції 
Ради Європи про кіберзлочинність [6], а пов-
новаження правоохоронних органів потребу-
ють визначення стосовно кожної з наведених 
нижче груп правопорушень.

До першої групи відносяться злочини 
проти конфіденційності, цілісності та до-
ступності комп’ютерних даних і систем 
 (ушкодження комп’ютерних даних і про-
грам; саботаж комп’ютерів; створення та по-
ширення комп’ютерних вірусів; неавтори-
зований доступ до захищених комп’ютерів, 
комп’ютерних мереж і електронної обробки 
даних; унеможливлення й обмеження гро-
мадського доступу до комп’ютерної мережі; 
неавторизоване використання комп’ютерів 
та комп’ютерних мереж; створення, набуття 
і надання інших засобів для вчинення зло-
чинів проти безпеки комп’ютерних даних).

До другої групи входять злочини, пов’я-
зані з використанням комп’ютера, іншого 
обладнання, мереж, Інтернету як засобу 
скоєння злочинів, з метою маніпуляцій 
інформацією. До цієї групи входять злочи-
ни, пов’язані з комп’ютерною технікою – 
комп’ютерне шахрайство, комп’ютерне під-
роблення, незаконні азартні ігри тощо.

Третю групу складають злочини, пов’я-
зані з контентом (змістом даних). Найпо-
ширеніші з караних практично у всіх дер-
жавах – це злочини, пов’язані з дитячою 
порнографією.

До четвертої групи належать злочини, 
пов’язані з порушенням авторського права 
і суміжних прав, при цьому встановлення 
таких правопорушень віднесено докумен-
том до компетенції національних законо-
давств держав (неавторизоване використан-
ня авторських та суміжних прав; злочини, 
пов’язані з порушенням авторського права 
та суміжних прав).

П’ята група злочинів зафіксована в окре-
мому протоколі – це акти расизму та ксено-
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фобії, вчинені за допомогою комп’ютерних 
мереж (акти расистського, фашистського чи 
ксенофобського характеру, скоєні з викорис-
танням комп’ютерних систем).

Варто зазначити, що більшість діянь, 
передбачених у Конвенції, визнаються 
злочинами в українському законодавстві. 
До таких, зокрема, належать: нелегальне 
перехоплення (ст.ст. 163, 361, 362 КК Укра-
їни); втручання в дані (ст.ст. 361, 362 КК 
України); втручання в систему (ст. 361 КК 
України); злочини, пов’язані з дитячою пор-
нографією (ст. 301 КК України); підробка, 
пов’язана з комп’ютерами (ст.ст. 358, 366 КК 
України); шахрайство, пов’язане з комп’юте-
рами (ч. 3 ст. 190 КК України). Діяння, пе-
редбачені додатковим протоколом до Кон-
венції, охоплюються ст. 161 КК України, 
яка встановлює відповідальність за пору-
шення рівноправності громадян залежно 
від їх расової, національної належності або 
ставлення до релігії, та загальними норма-
ми Особливої частини КК України, що пе-
редбачають злочини проти свободи совісті  
(ст.ст. 178–181 КК України) [7, с. 265].

Разом з цим національне кримінальне 
законодавство, на відміну від Конвенції, 
передбачає відповідальність за таке ді-
яння, як втручання в роботу або умисний 
доступ до цілої комп’ютерної системи чи 
її частини без права на це, лише за умови 
настання таких суспільно небезпечних на-
слідків, як втрата, підробка, блокування 
інформації, спотворення процесу автома-
тизованої обробки або порушення порядку 
маршрутизації (ст. 161 КК України). Націо-
нальне законодавство прямо не передбачає 
відповідальності й за такі дії, як:

1) навмисний продаж, розповсюджен-
ня або надання для використання іншим 
чином комп’ютерних паролів, кодів досту-
пу або подібних даних, за допомогою яких 
можна отримати доступ до всієї або части-
ни комп’ютерної системи з наміром викори-
стання її для вчинення будь-якого із злочи-
нів, перерахованих у ст.ст. 2–5 Конвенції;

2) володіння пристроями, включаю-
чи комп’ютерні програми, створені або 
адаптовані насамперед з метою вчинен-
ня будь-якого із злочинів, перелічених у   
ст.ст. 2–5 Конвенції, або комп’ютерними 

паролями, кодами доступу або подібними 
даними, за допомогою яких можна отрима-
ти доступ до всієї або частини комп’ютерної 
системи з наміром використання зазна-
чених предметів для вчинення будь-яко-
го із злочинів, перерахованих у ст.ст. 2–5 
[8, с. 12–13].

У зв’язку з цим відповідні протиправні 
діяння необхідно криміналізувати.

Також варто зауважити, що у Конвенції 
Ради Європи не виділяються в окремі гру-
пи деякі діяння, які широко обговорюються, 
але дотепер є спірними з точки зору техні-
ки їх криміналізації та необхідності гар-
монізації законодавства на міжнародному 
рівні. Одне з них – це так званий кіберте-
роризм і використання кіберпростору в те-
рористичних цілях (наприклад, втягнення 
у вчинення злочинів терористичного харак-
теру або інше сприяння їх вчиненню). Від-
сутність узгодженого визначення терориз-
му на міжнародному рівні нині ускладнює 
дебати про кібертероризм як про явище, 
криміналізація якого необхідна як універ-
сальна для всього міжнародного співто-
вариства, що, втім, не заважає державам і 
міжнародним організаціям застосовувати 
зусилля з боротьби із використанням ме-
режі Інтернет терористичними організаці-
ями – наприклад, на рівні Європейського 
Союзу існує проект Clean IT, метою якого є 
боротьба з цим явищем.

Ще одна категорія злочинів, не включена 
окремо в Конвенцію Ради Європи (отримала 
поширення після прийняття Конвенції), – 
identity theft, крадіжка, передача і викори-
стання персональних даних з метою вчи-
нення злочинів. Одні країни виділяють ці 
злочини в окрему категорію, інші вважа-
ють, що такі діяння підпадають під кіль-
ка статей кримінального законодавства. 
Оскільки ці злочини набули широкого по-
ширення відносно недавно, на сьогодні ве-
дуться дебати про виділення цього злочину 
в окрему групу і необхідність гармонізації 
законодавства у цій сфері на міжнародному 
рівні. Вказані протиправні дії, на наш по-
гляд, також потребують криміналізації.

Підсумовуючи зазначене вище, можна 
резюмувати, що підвищення ефективності 
протидії кіберзлочинам залежить від бага-
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ОЛЕКСАНДР АМЕЛІН, КСЕНІЯ ЧУМАК 

тьох чинників і від розмежування компе-
тенції правоохоронних органів з цього пи-
тання, що, у свою чергу, потребує вирішення 
питань класифікації кіберзлочинів. Для 
цього необхідно:

1) у Стратегії забезпечення кібернетич-
ної безпеки України визначити поняття кі-
берзлочинів та здійснити їх класифікацію 
на основі ознак родового об’єкта, що будуть 
ґрунтуватись на структурі Конвенції Ради 
Європи про кіберзлочинність;

2) узгодити кримінальні правопорушен-
ня, передбачені в національному законо-
давстві, з Конвенцією Ради Європи про 
кіберзлочинність. За необхідності криміна-
лізувати певні протиправні діяння;

3) нормативно закріпити повноваження 
правоохоронних органів щодо запобігання, 

протидії та розслідування кіберзлочинів 
без дублювання функцій один одного.

Таким чином, порушені у цій роботі пи-
тання потребують подальшого досліджен-
ня, а чинні нормативно-правові акти, що 
регулюють означену сферу, – ґрунтовного 
вдосконалення.

Розв’язання окресленої проблематики 
надасть можливість значно підвищити 
ефективність діяльності правоохоронних 
органів, сприятиме спрощенню застосуван-
ня кримінального та кримінального про-
цесуального законодавства, встановленню 
реального стану злочинності в цій сфері, 
розміру завданих цими злочинами збитків 
і закладе фундамент єдиної державної полі-
тики забезпечення інформаційної (кіберне-
тичної) безпеки та її реалізації.
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Ксенія ЧУМАК

КВАЛІФІКАЦІЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ
НА КОМПЕТЕНЦІЮ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ

Розглянуто актуальне нині питання щодо класифікації кіберзлочинів. З цією метою 
проаналізовано міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо відповідально-
сті за ці злочини. Визначено наявні проблеми стосовно розмежування повноважень право-
охоронних органів щодо запобігання, протидії та розслідування кіберзлочинів.

Ключові слова: кіберзлочини; класифікація; розподіл; розмежування повноважень; за-
побігання; протидія.

Александр АМЕЛИН,
Ксения ЧУМАК

КВАЛИФИКАЦИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА КОМПЕТЕНЦИЮ ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА

Рассмотрен актуальный в настоящее время вопрос о классификации киберпреступле-
ний. С этой целью проанализированы международные и национальные нормативно- 
правовые акты относительно ответственности за эти преступления. Определены имею-
щиеся проблемы касательно разграничения полномочий правоохранительных органов по 
предотвращению и расследованию киберпреступлений.

Ключевые слова: киберпреступления; классификация; распределение; разграничение 
полномочий; предотвращение; противодействие.

Oleksandr AMELIN, 
Kseniia CHUMAK

QUALIFICATION OF CYBER CRIMES  AND ITS IMPACT 
ON LAW ENFORCEMENT COMPETENCE

The question urgent now of classification of cybercrimes is considered. The international and 
national normative legal acts concerning responsibility for these crimes are for this purpose 
analysed. The available problems concerning differentiation of powers of law enforcement agencies 
are determined by prevention and investigation of cybercrimes. 

Keywords: cybercrimes; classification; distribution; demarcation of powers; warnings; 
counteraction.
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ТАЇСІЯ СТОЛЯР 

Відповідно до Конституції України лю-
дина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються най-
вищою цінністю, а їх забезпечення є голов-
ним обов’язком держави. Кожен має право 
будь-якими не забороненими законом за-
собами захищати свої права і свободи від 
порушень і протиправних посягань. Фор-
мування в Україні правової, демократичної 
держави, орієнтованої на європейські цін-
ності та стандарти, передбачає не лише все-
бічну охорону прав і свобод кожного грома-
дянина, а й формування чітких механізмів 
їх реалізації.

Право захищати себе та інших від сус-
пільно небезпечних посягань є насамперед 
правом, а не обов’язком особи. Отже, його 
зміст і межі, встановлені законом та прак-
тикою, що склалася, є чітко визначеними. 
Якщо особа вчинила дії, які виходять за 
межі необхідності, втрачають свій зміст ті 
умови, що надавали захисним діям право-
мірного характеру. Саме тому заподіяння 
шкоди особі, яка здійснює посягання, що в 
зазначеній обстановці не було необхідним, 
визнається діянням суспільно небезпеч-
ним, яке у певних випадках тягне за собою 
кримінальну відповідальність.

Глобалізаційні процеси у державотво-
ренні, зближення економічних систем 

України і зарубіжних держав, особливо кра-
їн Європи, посилюють інтерес науковців до 
порівняльного аналізу їх законодавства та 
права. Норми права в Україні, які регулю-
ють питання необхідної оборони, зокрема 
щодо перевищення її меж, застосовуються 
неоднозначно, а наявність у них великої 
кількості оціночних понять сприяє цьому.

Огляд законодавства зарубіжних країн 
щодо інституту необхідної оборони допомо-
же в поглибленому науковому аналізі чин-
ного українського права з позиції необхід-
ності його розвитку та вдосконалення. Чітке 
та правомірне застосування положень зако-
нодавства України про кримінальну відпо-
відальність на всій її території неодмінно 
сприятиме зміцненню інституту необхідної 
оборони, реальному захисту державою про-
голошених нею цінностей. 

Питання необхідної оборони, перевищен-
ня її меж у міжнародному та вітчизняному 
законодавстві досліджували у своїх працях 
такі науковці, як: П.П. Андрушко, Ю.В. Ба-
улін, С.В. Бородін, В.І. Бояров, Л.В. Гусар, 
Г.В. Діденко, М.І. Загородніков, А.Ф. Істо-
мін, О.О. Кваша, В.Ф. Кириченко, О.М. Лу-
піносова, Ю.І. Ляпунов, В.В. Меркур’єв, 
М.Д. Мошенець, А.В. Наумов, В.І. Осад-
чий, В.В. Орєхов, М.М. Паше- Озерський, 
Н.М. Плисюк, А.А. Піонт ковський, А.В. Сав-
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особа вчинила дії, які виходять за межі необхідності, втрачають свій зміст ті 
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ченко, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, І.С. Тиш-
кевич, В.І. Ткаченко, Т.Г. Шавгулідзе,  
М.І. Якубович, Н.М. Ярмиш та інші.

Метою статті є огляд законодавства за-
рубіжних країн щодо умисного вбивства 
та умисного спричинення тілесного ушко-
дження при перевищенні меж необхідної 
оборони й внесення пропозицій і рекомен-
дацій щодо вдосконалення кримінального 
законодавства України в зазначеній сфері. 

Такий аналітичний огляд створює ос-
нову для пошуку кращих рішень у частині 
посилення юридичної захищеності особи, 
подальшого покращення та оновлення на-
ціонального права. Завдяки дослідженням 
зарубіжного законодавства та практики 
його застосування в теорії українського 
кримінального права з’явилися численні й 
цілком аргументовані пропозиції щодо вдо-
сконалення його чинних норм. 

Необхідна оборона відповідно до Кри-
мінального кодексу України (КК Украї ни) 
належить до обставин, що виключають зло-
чинність діяння. Згідно зі ст. 36 КК Украї-
ни під необхідною обороною визнаються дії, 
вчинені з метою захисту охоронюваних за-
коном прав та інтересів особи, яка захища-
ється, або іншої особи, а також суспільних 
інтересів та інтересів держави від суспіль-
но небезпечного посягання через заподі-
яння тому, хто посягає, шкоди, необхідної 
і достатньої в цій обстановці для негайно-
го відвернення чи припинення посягання, 
якщо при цьому не було допущено пере-
вищення меж необхідної оборони. Кожна 
особа має право на необхідну оборону неза-
лежно від можливості уникнути суспільно 
небезпечного посягання або звернутися за 
допомогою до інших осіб чи органів влади 
[1; с. 16].

Перевищенням меж необхідної оборони 
відповідно до національного законодавства 
є умисне заподіяння тому, хто посягає, тяж-
кої шкоди, яка явно не відповідає небезпеч-
ності посягання або обстановці захисту.  

У законодавстві чітко закріплено, що від-
повідальність за перевищення меж необхід-
ної оборони настає лише у випадках, спеці-
ально передбачених законом. 

Кримінальна відповідальність за пере-
вищення меж необхідної оборони згідно з 

КК України можлива тільки в двох випад-
ках: 1) умисне вбивство при перевищенні 
меж необхідної оборони (ст. 118 КК Украї-
ни); 2) умисне заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень при перевищенні меж необхід-
ної оборони (ст. 124 КК України). Зазначена 
обставина, безсумнівно, ставить того, хто 
захищається, в більш вигідне становище 
стосовно посягаючого, для якого кримі-
нальна відповідальність настає на загаль-
них підставах.

Варто зауважити, що за українським 
законодавством, особа, яка захищається 
від суспільно небезпечного посягання, не 
підлягає кримінальній відповідальності, 
якщо в силу сильного душевного хвилю-
вання, спричиненого суспільно небезпеч-
ним посяганням, вона не могла оцінити 
відповідність заподіяної нею шкоди небез-
печності посягання або обстановці захисту. 
Слід зазначити: доведення того факту, що 
в обстановці суспільно небезпечного пося-
гання особа, яка захищалася, могла точно 
оцінити характер і масштаби його, є досить 
непростим завданням для правоохоронних 
органів. 

Чинний КК України містить норму, якою 
передбачена відповідальність за умисне 
вбивство, вчинене у стані сильного душев-
ного хвилювання, тобто такого, що раптово 
виникло у особи внаслідок протизаконного 
насильства, систематичного знущання або 
тяжкої образи з боку потерпілого. На пер-
ший погляд, діяння, спричинене протиза-
конним насильством, згідно зі ст. 116 КК 
України має дещо спільне зі ст. 118 цього ж 
законодавчого акта, проте це не зовсім так. 
Стаття 118 КК України повинна застосову-
ватись винятково в разі, якщо особа діяла 
у стані необхідної оборони у зв’язку із сус-
пільно небезпечним посяганням та, пере-
вищивши її межі, завдала тяжкої шкоди – 
смерті, тому, хто посягає. Тобто вчинення в 
такому випадку умисного вбивства завжди 
відбувається після необхідної оборони, хоча 
може характеризуватись і сильним душев-
ним хвилюванням особи, яка зазнала пося-
гання, проте це не є визначальною ознакою. 
Стаття 116 КК України повинна застосову-
ватись за відсутності ознак, що вказують на 
стан необхідної оборони і її перевищення 
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та у разі встановлення таких обставин, за 
яких вбивство вчинене особою у стані силь-
ного душевного хвилювання, яке раптово 
виникло у неї внаслідок протизаконного 
насильства, систематичного знущання або 
тяжкої образи з боку потерпілого, а не іншо-
го суспільно небезпечного посягання 

Важливим у чинному законодавстві Украї-
ни щодо положень необхідної оборони є закрі-
плення права особи на використання зброї 
для захисту від посягання групи осіб чи оз-
броєної особи. Не вважається перевищенням 
меж необхідної оборони (і, як наслідок, не має 
кримінальної відповідальності) застосування 
зброї або будь-яких інших засобів чи предме-
тів для захисту від нападу озброєної особи або 
групи осіб, а також для відвернення проти-
правного насильницького вторгнення у жит-
ло чи інше приміщення, незалежно від тяж-
кості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Дещо схоже положення щодо можливості 
збройного захисту не лише життя, а й інших 
прав та законних інтересів особи, зокрема й 
щодо недоторканості житла та іншої власно-
сті особи, є у кримінальному законодавстві 
США.

Також необхідно зауважити, що у кри-
мінальному законодавстві України, в ст. 66 
КК України, серед обставин, що пом’якшу-
ють покарання, вказується лише на вчи-
нення злочину з перевищенням меж край-
ньої необхідності та не міститься згадки 
про злочини, що пов’язані з перевищенням 
меж необхідної оборони. 

Загалом досить детальна регламентація 
на законодавчому рівні питань необхідної 
оборони видається виправданою, оскільки 
саме авторитет закону здатний підняти на 
належний рівень захист прав і інтересів 
громадян, у тому числі й за допомогою за-
значеного вище інституту.

У кримінальному законодавстві зару-
біжних країн регламентація питань щодо 
спричинення тяжкої шкоди при переви-
щенні меж необхідної оборони має вагомі 
відмінності, які стосуються не тільки місця 
та назви вказаних обставин у системі кри-
мінальних кодексів, але і їх переліку, видів, 
умов та підстав правомірності.

Варто розглянути насамперед норми про 
умисне вбивство та умисне заподіяння тяж-

кого тілесного ушкодження при перевищен-
ні меж необхідної оборони у кримінальних 
кодексах країн ближнього зарубіжжя. Щодо 
самого терміна «необхідна оборона» слід за-
значити, що він притаманний, окрім Украї-
ни, ще й Росії та деяким іншим країнам, 
зокрема Австрії [2] та Албанії [3]. 

Майже в усіх інших державах романо- 
германської правової сім’ї застосовується тер-
мін «правомірна оборона» (legitime defense). 
Його використовують, зокрема, у криміналь-
них кодексах Бельгії та Італії [4]. 

Інститут необхідної оборони зазвичай 
закріплений в загальній частині кримі-
нального закону кожної країни. Проте спо-
стерігаються й винятки, коли норми необ-
хідної оборони закріплені в особливій його 
частині [4, с. 124]. До таких країн належать 
Франція та Бельгія, кримінальний закон 
яких ґрунтується на моделі Кримінального 
кодексу Франції 1810 року. 

Як зазначає О.С. Сотула, законодавці біль-
шості країн континентальної Європи досить 
розширено визначають допустимий об’єкт за-
хисту від посягання при необхідній обороні. 
Найбільш абстрактно він сформульований у 
кримінальних кодексах держав – учасниць 
СНД, згідно з якими необхідна оборона до-
пускається при захисті життя, здоров’я та 
прав особи, яка захищається, чи інших осіб, 
інтересів держави або суспільства від суспіль-
но небезпечного посягання (Азербайджан, Бі-
лорусь, Казахстан, Росія, Україна тощо, крім 
Грузії та Молдови). Такого ж підходу (у час-
тині захисту публічних інтересів) дотриму-
ється законодавець низки постсоціалістич-
них  країн (Болгарія, Латвія, Литва та інші)  
[5, с. 135]. 

У кримінальних кодексах багатьох країн 
відсутнє чітке розмежування правомірності 
захисту прав та інтересів держави і суспіль-
ства. Зазвичай законодавець регламентує 
право на захист життя, здоров’я, особистої 
недоторканності, власності та інших прав 
особи, яка захищається, або інших осіб без 
закріплення чітких меж правомірності. До 
таких країн можна віднести Австрію, Алба-
нію, Румунію.

Як правило, особа, яка захищається, не 
завжди у змозі визначити протизаконний 
характер посягання безпосередньо в мо-
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мент його вчинення. В інших випадках 
законодавець більш конкретно розкриває 
співвідношення між характером проти-
правного діяння та можливими заходами 
оборони, під час яких основна увага зако-
нодавця спрямована на чітке визначення 
того, у яких випадках особа, яка захищаєть-
ся, має право (або, навпаки, не має права) 
заподіяти смерть або тяжку тілесну шкоду 
нападнику. 

У статті 34 Кримінального кодексу Рес-
публіки Білорусь необхідною обороною ви-
значається право кожного громадянина на 
захист від суспільно небезпечного посяган-
ня. Це право належить особі незалежно від 
того, чи є можливість уникнути посягання 
або звернутися по допомогу до інших осіб чи 
органів влади. Не є злочином дія, вчинена в 
стані необхідної оборони, тобто при захисті 
життя, здоров’я, прав особи, яка захищаєть-
ся, або іншої особи, інтересів суспільства 
або держави від суспільно небезпечного по-
сягання через заподіяння тому, хто посягає, 
шкоди, якщо при цьому не було перевищено 
межі необхідної оборони. Перевищенням 
меж необхідної оборони визнається явна 
для особи, яка захищається, невідповід-
ність захисту характеру і небезпечності 
посягання, коли тому, хто посягає, без необ-
хідності навмисне заподіюється смерть або 
тяжке тілесне ушкодження [6, с. 553]. 

На нашу думку, важливим моментом для 
визначення перевищення меж необхідної 
оборони в цій країні є вказування не просто 
на явну невідповідність захисту характе-
ру і небезпечності посягання, а на їх явну 
невідповідність саме для цієї особи, тобто 
встановлення цієї ознаки залежить не від 
сприйняття очевидної невідповідності дій 
особи характеру і небезпеці посягання слід-
чим, прокурором, суддею при розгляді спра-
ви, а від усвідомлення особою явної невідпо-
відності власних дій.

При здійсненні порівняльного аналізу 
санкції статей кримінальних кодексів різ-
них зарубіжних країн, якими передбаче-
но відповідальність за заподіяння тяжкої 
шкоди при перевищенні меж необхідної 
оборони, можна спостерігати їх відмінності. 
Покарання за перевищення меж необхідної 
оборони здебільшого має альтернативний 

характер і коливається від двох до трьох ро-
ків обмеження або позбавлення волі (окрім 
Кримінального кодексу Болгарії, де пока-
рання має безальтернативний характер –  
у вигляді п’яти років позбавлення волі [7,  
с. 97]), а також у деяких кримінальних ко-
дексах (Латвія) передбачена санкція у ви-
гляді виправних робіт на строк до двох років.

Так, наприклад, у ст. 99 Кримінального 
кодексу Республіки Казахстан передбача-
ється, що вбивство, вчинене при перевищен-
ні меж необхідної оборони, карається обме-
женням волі на термін до двох років або її 
позбавленням на той же строк, а у ст. 109 
цього ж законодавчого акта закріплено, що 
умисне заподіяння тяжкого тілесного уш-
кодження при перевищенні меж необхід-
ної оборони карається обмеженням волі на 
строк до одного року або позбавленням волі 
на той самий строк [8].

Згідно з нормами Кримінального закону 
Латвії вбивство, вчинене при перевищенні 
меж необхідної оборони, у Латвійській Рес-
публіці карається або позбавленням волі на 
термін до двох років, або арештом, або при-
мусовими роботами, а умисне заподіяння 
тяжкого тілесного ушкодження при пере-
вищенні меж необхідної оборони карається 
або позбавленням волі на строк до одного 
року, або арештом чи примусовими робота-
ми, або грошовим штрафом до двадцяти мі-
німальних місячних заробітних плат. 

Відповідно до Кримінального кодек-
су Естонії вбивство, вчинене при переви-
щенні меж необхідної оборони, карається 
ареш том або позбавленням волі на термін 
до двох років [9, с. 109]. А що стосується 
 кримінально-правової норми щодо умис-
ного заподіяння тяжкого тілесного ушко-
дження при перевищенні меж необхідної 
оборони, то санкція передбачає покарання 
штрафом або арештом без зазначення чіт-
ких меж. Це питання вирішується у кожній 
конкретній справі з огляду на ситуацію, що 
сталася.

В Австрійському кримінальному кодексі 
закріплено положення, відповідно до яко-
го особа, яка вчиняє діяння, спричинене 
потребою у необхідній обороні, поводиться 
непротиправно. А якщо особа перевищує 
межі необхідної оборони через збентежен-
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ня, страх або переляк, то вона не підлягає 
покаранню. Згідно з Кримінальним кодек-
сом Данії у разі якщо особа, на яку напали, 
здійснює напад у відповідь, то покаран-
ня може не застосовуватися за особливо 
пом’якшуючих обставин [10, с. 186].

Що стосується Кримінального кодексу 
Швейцарії, перевищення меж необхідної 
оборони, за загальним правилом, є кара-
ним, однак суддя призначає покарання на 
свій розсуд, не будучи обмеженим визна-
ченою санкцією, встановлюючи за необхід-
ності лише мінімальний розмір цього виду 
покарання. Перевищення меж необхідної 
оборони не карається, якщо воно спричине-
но «вибачливим хвилюванням чи збенте-
женням» [11, с. 116].

У КК України зазначено, що суспіль-
но  небезпечні діяння за ст.ст. 118 та 124 є 
злочинами невеликої тяжкості, і санкція, 
наприклад, ст. 118 передбачає насамперед 
покарання у вигляді виправних робіт на 
строк до двох років, або обмеження волі на 
строк до трьох років, або позбавлення волі 
на строк до двох років. Порівнюючи санк-
ції ст. 118 КК України з іншими санкціями 
статей розділу ІІ КК України, що передба-
чають відповідальність за вбивство, варто 
зазначити, що вони є навіть меншими за ви-
кладені у ст. 119 КК України, згідно з якою 
вбивство, вчинене через необережність, ка-
рається обмеженням волі на строк від трьох 
до п’яти років або позбавленням волі на той 
самий строк. Водночас санкція ст. 124 КК 
України передбачає міру відповідальності 
майже рівнозначну викладеній у ст. 128 
«Необережне тяжке або середньої тяжкості 
тілесне ушкодження», за винятком арешту 
на строк до шести місяців.

Тож фактично законодавець передбачив 
випадок, під час якого особа, яка вчинила 
умисне вбивство при перевищенні меж не-
обхідної оборони, нестиме відповідальність 
меншу, аніж та, яка вчинила вбивство через 
необережність.

Варто зазначити, що на сьогодні немає 
єдиної думки серед західних учених щодо 
характеру обставин, які виключають зло-
чинність діяння. Науковці поділяють їх на 
дві групи: до першої належать обставини 
виправдувального характеру, що заснова-

ні на запереченні протиправності діяння; 
до другої – вибачального характеру, що пе-
редбачають відсутність вини суб’єкта, який 
вчинив його.

У сучасному законодавстві зарубіжних 
держав завжди підкреслювалась корис-
ність оборонних дій. Практично в усіх кри-
мінальних законах є норми про необхідну 
оборону та межі її перевищення. Зокрема, 
аналізуючи норми кримінальних кодексів 
Австрії, Польщі та Федеративної Республі-
ки Німеччина (ФРН), ми бачимо, що в них 
закріплено низку цікавих положень, у яких 
законодавець не визнає злочином заподіян-
ня шкоди у разі перевищення меж необхід-
ної оборони, що зумовлено страхом або емо-
ційним збудженням.

Розглядаючи інститут необхідної оборо-
ни в ФРН, варто зазначити, що необхідна 
оборона виступає підставою, яка виключає 
кримінальну відповідальність, і має місце 
у німецькій кримінально-правовій доктри-
ні, якщо існують дві групи умов: 1) умови, 
що стосуються самого посягання; 2) умови, 
що стосуються захисту від вказаного діян-
ня. У Кримінальному кодексі ФРН також 
встановлено правило, згідно з яким особа 
не підлягає покаранню у разі перевищення 
меж необхідної оборони «через розгубле-
ність, страх чи переляк». При цьому понят-
тя перевищення меж необхідної оборони на 
законодавчому рівні не розкрито. Воно ви-
рішується в кожному конкретному випадку 
і належить до компетенції суду [12, с. 345].

Відповідно до Кримінального кодексу 
Франції до пом’якшуючих обставин та об-
ставин, які виключають кримінальну від-
повідальність, відноситься і обставина, що 
включає необхідну оборону Так, згідно зі 
ст. 122-5 зазначеного  законодавчого акта 
необхідною обороною визнається вчинення 
дій особою, що піддалася необґрунтовано-
му посяганню стосовно себе або інших осіб, 
які спричинені необхідністю правомірного 
захисту себе чи інших осіб, за винятком 
випадків явної невідповідності між вико-
ристаними засобами захисту і тяжкістю по-
сягання  [13, с. 531]. 

Необхідна оборона відповідно до Кри-
мінального кодексу Болгарії належить до 
діянь, які не є суспільно небезпечними. До 
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злочинів, пов’язаних із заподіянням смерті 
через необережність, відноситься вбивство, 
вчинене внаслідок умисно заподіяних ті-
лесних ушкоджень, у тому числі у стані 
сильного душевного хвилювання або при 
перевищенні меж необхідної оборони.

У Кримінальному кодексі Республіки 
Сан-Маріно необхідною обороною визнаєть-
ся вчинення діяння задля захисту власного 
права чи права інших осіб від реальної не-
безпеки неправомірного посягання, якщо: 
а) зазначене право не є меншою цінністю 
щодо права, обмеженого в результаті само-
оборони; б) застосовані засоби захисту від-
повідають тим, які були у розпорядженні 
особи. Відповідно до ст. 45 Кримінального 
кодексу неумисне або вчинене в силу необ-
хідності перевищення при вчиненні діяння 
меж, встановлених законом чи розпоря-
дженням властей, тягне покарання, перед-
бачені для неумисних злочинів [14 с. 195].

У нормах Кримінального закону Швеції 
обставинами, що виключають злочинність 
діяння, є вчинення діяння у стані само-
оборони, тобто необхідної оборони. Це пра-
во можливе до застосування проти: 1) зло-
чинного нападу на особу чи власність, який 
почався або насувається; 2) особи, яка будь-
яким способом (у тому числі із застосуван-
ням насильства чи погрози) перешкоджає 
поновленню у володінні власністю, якщо її 
спіймали при вчиненні злочину; 3) особи, 
яка незаконно вторглася чи намагається 
вторгнутись у кімнату, будинок, двір чи на 
судно; 4) особи, яка відмовляється залиши-
ти житло, коли їй було наказано це зробити 
[15, с. 65].

Здійснивши огляд норм вітчизняного за-
конодавства та інших європейських країн 
щодо необхідної оборони та заподіяння тяж-
кої шкоди при перевищенні її меж, необхід-
но зазначити, що українське законодавство 
в цій сфері є досить прогресивним та ґрун-
товним. Регламентація інституту необхід-
ної оборони в країнах Європи здійснена 
хоча і вужче у деяких моментах, проте до-
сить ретельно, враховуючи традиції націо-
нального законодавства кожної країни. 

Українське законодавство щодо поло-
жень інституту необхідної оборони у своїй 
більшості відповідає європейським стан-
дартам, проте містить переважно загально-
описові норми з використанням низки оці-
ночних понять, що не сприяє однозначному 
їх застосуванню на практиці. Чинне зако-
нодавство відрізняється певним поєднан-
ням норм щодо перевищення меж необхід-
ної оборони країн континентального права 
(Франція, Німеччина, Австрія) та США.

Основним критерієм виокремлення гру-
пи зарубіжних країн, які розглядаються в 
дослідженні, є закріплення в їх законодав-
стві права на необхідну оборону. Спричи-
нення шкоди в межах необхідної оборони 
розглядається в них як правомірне, суспіль-
но корисне явище. 

Ураховуючи досвід зарубіжних країн, на 
законодавчому рівні було б доцільно поло-
ження ст. 36 КК України розділити щодо пе-
редбачення випадків правомірного захисту 
особою себе чи інших осіб (оскільки життя 
особи визнано найвищою цінністю в дер-
жаві) від можливих правомірних випадків 
та умов захисту кожною особою інтересів 
суспільства та держави від суспільно небез-
печних посягань. 

Наслідуючи досвід Республіки Білорусь 
щодо визначення моменту перевищення 
меж необхідної оборони, а саме – зазначен-
ня не просто явної невідповідності захисту 
характеру і небезпечності посягання, а яв-
ної невідповідності саме для цієї особи, по-
зитивним буде для нашого законодавства 
внесення зміни до КК України, із зазначен-
ням, що така явна невідповідність повинна 
бути явною саме для особи, яка здійснює за-
хист від посягання, тобто з позиції її оцінки 
нею саме під час необхідної оборони. Врахо-
вуючи те, що вказане є досить вагомим для 
встановлення ознак перевищення меж не-
обхідної оборони, а правоохоронна та судова 
система України реформуються в напрямі 
збільшення гарантій захисту прав людини, 
це положення також сприятиме й розвитку 
принципу змагальності судового процесу в 
Україні. 
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Таїсія СТОЛЯР

УМИСНЕ ВБИВСТВО ТА УМИСНЕ ЗАПОДІЯННЯ ТЯЖКОГО ТІЛЕСНОГО 
УШКОДЖЕННЯ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ: 

ОГЛЯД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Проведено аналіз норм законодавства зарубіжних країн про умисне вбивство та умис-
не заподіяння тяжкого тілесного ушкодження при перевищенні меж необхідної оборони.  
Надано характеристику особливостей застосування кримінально-правових норм в Україні 
та в країнах Європи. Окреслено перспективи удосконалення кримінального законодавства 
України.

Ключові слова: необхідна оборона; перевищення меж; тяжка шкода; захист; посягання.
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Таисия СТОЛЯР

УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО И УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
ТЯЖКОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 

ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ:  
ОБЗОР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Проведен анализ норм законодательства зарубежных стран об умышленном убийстве и 
умышленном причинении тяжкого телесного повреждения при превышении пределов не-
обходимой обороны. Охарактеризованы особенности применения уголовно-правовых норм 
в Украине и в странах Европы. Определены перспективы совершенствования уголовного 
законодательства Украины.

Ключевые слова: необходимая оборона; превышение пределов; тяжкий вред; защита; 
посягательства.

Taisiia STOLIAR

ATTEMPTED MURDER AND INTENDED BODILY INJURY  
BY EXCEEDING THE LIMITS OF NECESSARY DEFENSE:  

OVERVIEW OF LEGAL REGULATION IN FOREIGN COUNTRIES

The analysis of the legislation of foreign countries for murder and intentional infliction of 
grievous bodily harm by exceeding the limits of necessary defense. The characteristic features of 
the application of criminal law in Ukraine and in Europe in particular Prospects of improving the 
criminal legislation of Ukraine.

Keywords: self-defensе exceeding limits; excess defense; borders; severe damage; defense; attack. 
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СЕРГІЙ АБЛАМСЬКИЙ 

Сучасний період становлення України 
як незалежної, демократичної і правової 
держави є доволі складний, що зумовлено 
кризовими процесами в усіх сферах життє-
діяльності суспільства й держави. У зв’язку 
з цим захист особи, охорона її прав і свобод 
розглядається як один із важливих кри-
теріїв оцінювання зазначеної ситуації в 
державі. Однак сьогодні громадяни деда-
лі менше відчувають захист держави, го-
ловним конституційним обов’язком якої є 
утвердження й забезпечення прав і свобод 
особи. У цьому випадку, як слушно ствер-
джує О. Яновська, для побудови справді 
правової держави необхідно насамперед за-
безпечити правову захищеність громадян, 
удосконалити законодавство в галузі прав 
і свобод людини, забезпечити нормальне 
функціонування правової системи держави 
шляхом беззаперечного дотримання зако-
нів усіма  особами [1]. 

Зважаючи на викладене, існує нагальна 
потреба звернути увагу вчених, практи-
ків і законотворців на окреслене питання, 
а також спонукати їх до подальшого по-
шуку та напрацювання можливих шляхів 
розв’язання цієї проблеми. Це питання є 
надзвичайно важливим, оскільки від його 
вирішення значною мірою залежить успіш-
ність проведення судової реформи, а також 

приведення національного законодавства у 
відповідність із європейськими правовими 
стандартами у сфері захисту прав і свобод 
людини. При цьому обов’язковою передумо-
вою покращення стану забезпечення права 
на захист у кримінальному провадженні є 
його належна законодавча регламентація 
та вдосконалення існуючої.

Останнім часом проблема здійснення 
ефективного захисту в кримінальному про-
вадженні викликає велике зацікавлення 
фахівців, що обумовлено прагненням на-
шої країни бути повноцінним членом євро-
пейського співтовариства. Сьогодні окре-
мі питання правової регламентації права 
на захист у кримінальному провадженні 
ставали предметом досліджень у працях 
Д. Александрова, Ю. Аленіна, B. Заборов-
ського, Н. Глинської, І. Голованя, Ю. Гроше-
вого, О. Капліної, О. Кучинської, Л. Лобойка, 
Т. Омельченка, М. Погорецького, М. Строго-
вича, Н. Фещик, О. Шило, О. Юхна, О. Янов-
ської, О. Яким’яка та інших учених. Водно-
час аналіз останніх конституційних змін у 
цій сфері свідчить про нагальну необхід-
ність їх концептуального осмислення.

У контексті цієї проблеми метою статті є 
дослідження питань регламентації права 
на захист у кримінальному проваджені, що 
зумовлено неоднозначною правовою визна-
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ченістю та доктринальною дискусією, яку 
спричинило внесення останніх конститу-
ційних змін.

Нині проблема реформування націо-
нального законодавства Україні є однією з 
дискусійних і водночас гострих. Безумовно, 
що зміна парадигми діяльності правоохо-
ронних органів потребує не тільки визнан-
ня й декларування європейських правових 
стандартів у сфері захисту прав і свобод лю-
дини, а й формування дієвого національ-
ного правового механізму його практичної 
реалізації. 

Право на захист гарантовано Консти-
туцією України та низкою міжнародно- 
правових актів, що свідчить про його відне-
сення до основних і невідчужуваних прав, 
які повинні бути забезпечені кожній особі у 
випадках і на підставах, передбачених за-
коном. Завдання щодо здійснення ефектив-
ного захисту особи, охорони її прав, свобод 
та законних інтересів закріплено у таких 
основоположних документах нашої країни, 
як Конституція України [2], КПК Украї-
ни [3], закони України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», «Про безоплатну 
правову допомогу», «Про Національну полі-
цію» тощо. 

Нині захист конституційних прав і сво-
бод особи є пріоритетним напрямом дер-
жавної політики загалом, а також діяльно-
сті кожного державного органу окремо. На 
науковому рівні це питання набуло харак-
теру аксіоми, але в практичній площині в 
окремих випадках ефективне здійснення 
захисту, як і раніше, залишається проблем-
ним. З огляду на це беззаперечним є той 
факт, що однакове тлумачення і розуміння 
поняття «права на захист» та його відповід-
не законодавче унормування має важли-
ве теоретичне і прикладне значення. При 
цьому обов’язково слід ураховувати особли-
вості сфери кримінального провадження, 
оскільки державні органи і посадові особи 
в передбачених законодавством випадках 
уповноважені тимчасово обмежувати права 
і свободи особи. Відтак у правозастосовній 
діяльності нагальним і водночас пріори-
тетним питанням є ефективна реалізація 
інституту права на захист у кримінально-
му провадженні. Зумовлено це тим, що: по- 

перше, захист відображає одну з функцій 
кримінального процесу – функцію захи-
сту (як держави й суспільства, так і будь-
якої особи в кримінальному провадженні); 
по-друге, вказує на одну із сторін кримі-
нального провадження – сторону захисту. 
Водночас проведені в окресленому напря-
мі дослідження свідчать про те, що вчені 
зміст понять «захист», «право на захист» 
наповнюють різними значеннями, які ча-
сом діаметрально протилежні. У зв’язку з 
цим виникають прикладні проблеми його 
ефективної реалізації, що обумовлено від-
сутністю законодавчого закріплення право-
вої дефініції «право на захист».

Аналізуючи останні законодавчі зміни, 
можна констатувати, що здебільшого при-
йняття нових законів здійснюється без на-
працювання відповідних концепцій, ура-
хування сталої юридичної термінології, а 
експертні висновки до законопроектів ча-
сом ігноруються. За слушним твердженням 
В. Савицького, теорія повинна слугувати 
практиці, оскільки в цьому проявляється 
її призначення. У зв’язку з цим важко пере-
оцінити ступінь позитивного впливу теорії 
на юридичну практику, коли вона виража-
ється у повсякденному застосуванні кримі-
нальних процесуальних норм, розроблених 
з урахуванням останніх досягнень науки і 
сформованих за безпосередньою участю вче-
них. Доктрина більше пов’язується з прак-
тикою, коли в законі від початку і до кінця 
проведена єдина концепція кримінального 
процесу, коли кожна норма є одним із про-
явів саме цієї концепції. І лише за наявності 
зазначеного усе процесуальне регулювання 
стає цілісним, логічно обумовленим і прак-
тично необхідним [4, с. 3]. У контексті цього 
вважаємо за доцільне вказати на той факт, 
що сучасне нормотворення характеризуєть-
ся протиріччям, адже законотворцями не 
завжди враховується одне з фундаменталь-
них логіко-структурних правил – кожне по-
ложення закону повинно бути зрозумілим. 
Зауважимо, що логіко-структурний метод 
виник у другій половині 1960-х років, коли 
багато державних, міжнародних неурядо-
вих організацій, а також великих корпора-
цій виявили неефективність використову-
ваних ними програм і проектів розвитку. 
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Проведений аналіз засвідчив про наявність 
кількох проблем, які перешкоджали успіху, 
а саме: нечітке визначення цілей та кри-
теріїв їх досягнення; непевне визначення 
обов’язків і відповідальності керівників та 
учасників проектів і програм за великої 
кількості некерованих факторів; недостатня 
увага до можливих ризиків тощо [5, с. 169]. 

Комплексне вивчення правового регулю-
вання інституту права на захист свідчить 
про неузгодженість та суперечливість його 
положень, а окремі з них взагалі залиша-
ються декларативними. Така недосконала 
законодавча техніка призводить до пору-
шення прав, свобод і законних інтересів 
учасників кримінального провадження. 
Таким чином, логіко-структурний метод 
є важливим інструментом удосконалення 
кримінального процесуального законодав-
ства з питань регламентації інституту пра-
ва на захист.

Вважаємо за доцільне підтримати пози-
цію Т. Омельченка, який слушно вказав на 
те, що важливим елементом ефективності 
нових законів є дотримання відповідних 
правил під час законопроектної діяльності. 
Тобто розробка будь-яких проектів законів 
повинна здійснюватися на підставі теоре-
тично обґрунтованих наукових положень, 
які пройшли певну апробацію у практич-
ній діяльності [6, с. 70]. До того ж у правоза-
стосовній діяльності продовжують існувати 
стереотипи, які здебільшого зорієнтовані 
на другорядне ставлення до захисту прав і 
свобод особи в кримінальному проваджен-
ні, що призводить до порушення прав, 
свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження або до їх не-
повноцінної реалізації. З огляду на це оче-
видно, що запроваджена змагальна модель 
кримінального судочинства виявилася не-
здатною повною мірою сприяти вирішенню 
завдання кримінального провадження. 
І це незважаючи на те, що першочерговим 
завданням нашої держави є утвердження 
та забезпечення прав і свобод людини, про-
голошених міжнародно-правовими актами 
і Конституцією України.

Зі змісту положень ст. 20 КПК України 
вбачається, що невід’ємним структурним 
елементом забезпечення права на захист 

є надання особі можливості скористатися 
правовою допомогою. Також слід зауважи-
ти, що з метою вдосконалення конститу-
ційних основ правосуддя для практичної 
реалізації засади верховенства права і за-
безпечення кожному права на справедли-
вий судовий розгляд справи незалежним 
і безстороннім судом Законом України від 
2 червня 2016 року № 1401-19 «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо право-
суддя)» [7] до Основного Закону було внесе-
но відповідні зміни. Новацією законотвор-
ця стало закріплення в ст. 59 Конституції 
України положення про те, що кожен має 
право на професійну правничу допомогу, 
а не на правову, як це було раніше. Проте 
до чинних законів України та підзаконних 
правових актів, якими безпосередньо ре-
гламентовані питання надання правової 
допомоги, відповідних змін не внесено. Це 
наочно свідчить про недосконалість законо-
давчої техніки.

У пояснювальній записці до наведеного 
вище закону зазначено, що заміна терміна 
«правова допомога» на «правнича допомога» 
обумовлена стандартами української мови, 
які визначають, що прикметник, застосову-
ваний для позначення відповідного виду 
допомоги, походить від іменника, що по-
значає саму професію особи, яка надає таку 
допомогу. Іменником для позначення особи, 
яка надає послуги у сфері права (у юридич-
ній сфері), є слово «правник». Саме тому 
особи, що належать до правничої професії, 
надають професійну правничу допомогу. 

Слід зазначити, що одразу стосовно та-
кої новації серед учених і практиків роз-
горнулася жвава дискусія. Зокрема, одні 
вважають, що правова і правнича допомо-
га – це синоніми. Можливо, це так і є, але 
варто підтримати думку І. Голованя, який 
порушує таке питання: навіщо взагалі один 
синонім міняти на інший, перевертаючи 
«догори дригом» колосальний масив вітчиз-
няного законодавства [8]. На противагу 
цьому Н. Фещик вважає, що жодних об’єк-
тивних нарікань щодо внесення таких змін 
не повинно бути. Кожен має погодитися, 
що і продавець в магазині, і столяр, і сан-
технік мають бути професійними, володі-
ти спеціаль ними знаннями і навичками. 
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Адвокат, який виконує важливу соціальну 
функцію в демократичному суспільстві, має 
бути особливо професійною та відповідаль-
ною особою [9], що є беззаперечним фактом. 
Зважаючи на це, автор переконаний, що у 
разі зміни вказаних термінів не повинно 
виникати жодних питань, з чим важко по-
годитися, адже термін «правова допомога» 
вже не один десяток років вживається у 
теорії права. Більше того, у рішенні Кон-
ституційного Суду України від 30 вересня 
2009 року № 23-рп/2009 у справі № 1-23/2009 
надано офіційне тлумачення поняття «пра-
вова допомога». Зокрема, воно розуміється 
як гарантована державою можливість кож-
ної особи отримати таку допомогу в обсязі 
та формах, визначених нею, незалежно від 
характеру правовідносин особи з іншими 
суб’єктами права [10]. 

Беручи до уваги наведене, на нашу дум-
ку, немає жодного сенсу змінювати вже 
усталений термін, адже знову виникне плу-
танина, а отже, буде здійснюватися вільне 
його тлумачення і правозастосування, що 
неминуче призведе до порушення прав і 
свобод людини. Але, надаючи висновок на 
зазначений Закон України, у п. 3.22 Кон-
ституційний Суд України дійшов висновку, 
що така зміна не передбачає скасування чи 
обмеження прав і свобод людини і громадя-
нина [11]. Проте слід погодитися з цілком 
слушною думкою B. Заборовського про те, 
що наявність різноманітних понять, а саме: 
«правова допомога», «юридична допомога», 
«професійна правнича допомога», «правові 
послуги», для позначення діяльності адво-
ката, не сприяє підвищенню якості надан-
ня допомоги особі, яка перебуває в складній 
(проблемній) правовій ситуації, оскіль-
ки ускладнює саму процедуру її надання 
[12, с. 141].

Вважаємо, що зазначена конституцій-
на новела більшою мірою має філологічне 
значення, проте може негативно вплинути 
на практичну діяльність щодо здійснення 
ефективного захисту прав і свобод особи. 
До того ж, на наш погляд, втрачається сенс 
і значення відомих нам рішень Конститу-
ційного Суду України щодо забезпечення 
кожній особі права на правову допомогу (від 
16 листопада 2000 року № 13-рп/2000 у спра-

ві № 1-17/2000 та від 30 вересня 2009 року 
№ 23-рп/2009 у справі № 1-23/2009). Щодо 
цього зауважимо, що відповідно до ст. 69 
Закону України «Про Конституційний Суд 
України» рішення і висновки Конституцій-
ного Суду України рівною мірою є обов’яз-
ковими до виконання. Однак, чи можна 
однозначно стверджувати, що зміст понят-
тя «правова допомога» рівнозначний «про-
фесійна правнича допомога». Це питання 
спричиняє виникнення наступного: а чи 
можна сьогодні в практичній діяльності 
застосовувати зазначені рішення Конститу-
ційного Суду України? 

Як вважає О. Яким’як, наразі ніхто не 
може з упевненістю говорити про те, чи є 
і яка саме різниця між правовою та прав-
ничою допомогою за межами філологічної 
науки. Тому, на його думку, очевидно, що 
питання співвідношення цих понять потре-
буватиме відповідного врегулювання [13, 
с. 46]. Аналогічної позиції дотримується і 
B. Заборовський. Очевидно, що остаточне 
рішення щодо цих питань має прийняти 
саме Конституційний Суд України.

Також слід звернути увагу на норму но-
вовведеної ст. 131-2 Конституції України, 
в якій встановлено, що для надання про-
фесійної правничої допомоги в Україні діє 
адвокатура, а представництво іншої особи 
у суді й захист від кримінального обвину-
вачення здійснює виключно адвокат. При 
цьому щодо кримінального провадження 
передбачені певні винятки, зокрема – це 
стосується представництва малолітніх чи 
неповнолітніх осіб та осіб, які визнані су-
дом недієздатними чи дієздатність яких об-
межена. Стосовно цієї новели у згадуваній 
пояснювальній записці вказано, що метою 
прийняття таких норм є підвищення якості 
представництва особи в суді, а також вста-
новлення конституційного підґрунтя для 
створення єдиної правничої професії.

У контексті аналізу цього нововведення 
Д. Александров і М. Кулакевич зауважили, 
що на конституційному рівні закріплено 
монополію адвокатури на представлення 
інтересів у суді [14]. Розділяє таку думку й 
І. Головань, з чим дійсно важко не погодити-
ся. Проте у висновку Конституційного Суду 
України від 20 січня 2016 року № 1-в/2016 
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(справа № 1-15) визначено, що адвокат має 
необхідний професійний рівень та можли-
вість забезпечити реалізацію права особи 
на захист від кримінального обвинувачен-
ня, а також представництво її інтересів у 
суді. З урахуванням цього Конституційний 
Суд України наголошує, що таке нововве-
дення не передбачає скасування чи обме-
ження прав і свобод людини і громадяни-
на. З такою позицією не можна погодитися, 
оскільки до введення цієї норми особа мала 
право обрати як представника будь- якого 
фахівця у галузі права. Вважаємо, що в 
цьому випадку якраз і може відбуватися об-
меження права особи на вільний вибір за-
хисника своїх прав та законних інтересів у 
суді. До того ж вбачається явне порушення 
вимог ч. 3 ст. 22 та ч. 2 ст. 29 Конституції 
України, в яких визначено, що звуження 
змісту та обсягу прав і свобод людини при 
прийнятті нових законів чи внесенні змін 
до чинних не допускається. Підтверджен-
ням цього стала окрема думка, висловлена 
суддями Конституційного Суду. Так, І. Слі-
денко, С. Вдовіченко та С. Сас вважають, 
що положення наданого висновку, що стосу-
ються зазначеного питання, не є достатньо 
обґрунтованими. Крім того, С. Сас перекона-
ний, що практичний аспект реалізації пра-
ва на правову допомогу у запропонованому 
варіанті фактично полягає в недоступності 
послуг адвоката для широких верств насе-
лення. Запровадження монополії на пред-

ставництво інтересів особи в суді виключно 
адвокатами спрямоване на обмеження кон-
ституційного права особи на вільний вибір 
захисника своїх прав.

Також зауважимо, що у Законі України 
від 2 червня 2016 року «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо правосуддя)» 
інституту адвокатури присвячено ст. 131-2 
Конституції України, яка закріплена у розді-
лі VII «Правосуддя». Натомість, відповідно до 
ст. 124 Конституції України правосуддя здій-
снюють виключно суди, а делегування функ-
цій судів, а також привласнення цих функцій 
іншими органами чи посадовими особами не 
допускаються. Це положення додатково вка-
зує на неузгодженість і суперечливість ново-
введених конституційних норм.

Отже, проведене дослідження свідчить, що 
в сучасних умовах реформування національ-
ного законодавства це питання є актуальним 
і потребує комплексного вивчення з метою на-
працювання відповідних й можливих змін та 
доповнень. На наш погляд, подальше вдоско-
налення кримінального процесуального зако-
нодавства України має відбуватися з урахуван-
ням правотворчого і правозастосовного досвіду, 
використанням досягнень суміжних галузей 
права, осмисленням та реалізацією процесу-
альних інститутів зарубіжних країн. Загалом 
розглянута проблема є доволі складною, що зу-
мовлює необхідність зміни концепції щодо під-
ходів її вирішення, перегляду наукових пози-
цій і парадигм у правозастосовній діяльності.
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Сергій АБЛАМСЬКИЙ 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Досліджено сучасний стан регламентації правового інституту права на захист у кримі-
нальному провадженні. Встановлено, що внесені до Конституції України зміни спричи-
нили жваві дискусії серед учених і юристів-практиків. З’ясовано, що наразі законодавство 
так і не приведено у відповідність до нової редакції Основного Закону України. Висловлено 
власну позицію з дослідженого питання, унаслідок чого зроблено висновок про те, що немає 
жодного сенсу усталений термін «правова допомога» змінювати на «професійна правнича 
допомога».

Ключові слова: захист; право на захист; правова допомога; професійна правнича допо-
мога; інститут адвокатури.
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Сергей АБЛАМСКИЙ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНСТИТУЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Исследовано современное состояние регламентации правового института права на за-
щиту в уголовном производстве. Установлено, что внесенные в Конституцию Украины 
изменения вызвали оживленные дискуссии среди ученых и юристов-практиков. Выясне-
но, что до сих пор законодательство так и не приведено в соответствие с новой редакцией 
Основного Закона Украины. Высказана собственная позиция по исследованному вопросу, 
в результате чего сделан вывод о том, что нет никакого смысла устоявшийся термин «пра-
вовая помощь» менять на «профессиональная юридическая помощь».

Ключевые слова: защита; право на защиту; правовая помощь; профессиональная юри-
дическая помощь; институт адвокатуры.

Serhii ABLAMSKYI

CURRENT ISSUES ON THE RIGHT REGULATION OF PROTECTION 
THROUGH THE LIGHT OF CONSTITUTIONAL CHANGES

The article analyses the current state of regulation of the legal institution of the right to defence 
in criminal proceedings. It is determined that amendments to the Constitution regarding caused 
lively debates among scholars and legal practitioners. It is found out that the legislation of Ukraine 
hasn’t been reduced to accordance with these constitutional changes yet. Own attitude to the 
analyzed issue is voiced, as a result of which it is concluded that there is no sense to change the 
established term «legal aid» into «professional juridical aid».

Keywords: defence; the right of defence; legal aid; professional juridical aid; the institute of 
advocacy.
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Закінчення досудового розслідування 
є важливим етапом у кримінальному про-
вадженні з огляду на те, що при цьому оціню-
ються зібрані у справі докази в сукупності та 
вирішується подальша доля матеріалів кри-
мінального провадження.

Дотримання вимог ст. 290 Кримінально-
го процесуального кодексу України (КПК 
України) має велике значення під час завер-
шення досудового розслідування. Відкрит-
тя матеріалів іншій стороні кримінального 
провадження створює реальні можливості 
для реалізації принципу змагальності сторін 
обвинувачення та захисту на завершальній 
стадії досудового розслідування.

Водночас процедура відкриття матеріалів 
іншій стороні сприяє заповненню можливих 
прогалин досудового провадження, а про-
курору та слідчому надає змогу проведення 
додаткової перевірки тих чи інших обставин, 
на які можуть звернути увагу заінтересовані 
суб’єкти кримінального процесу [1].

Із прийняттям КПК України значно змі-
нилась процедура ознайомлення сторін із ма-
теріалами кримінального розслідування.

Окремі питання, пов’язані із ознайомлен-
ням учасників кримінального процесу з 
матеріалами кримінального провадження, 
досліджували Ю.П. Аленін, О.М. Дроздов, 
С.О. Ковальчук, Є.В. Митрофанов, О.Ю. Та-

таров, М.С. Туркот, С.Б. Фомін та інші вчені. 
Проб лемним аспектам діяльності прокурора 
під час завершення досудового розслідування 
присвячені роботи Г.П. Власової, Г.О. Гано-
вої, О.В. Геселева, Ю.М. Дьоміна, В.Г. Не-
ділька, В.Т. Маляренка, Г.М. Рябенка, 
О.В. Сапіна, В.Т. Тертишника, О.М. Толочка. 
Водночас зазначене питання не можна вва-
жати дослідженим достатньою мірою.

Метою цієї статті є розкриття особливостей 
процесуальної діяльності прокурора під час 
відкриття матеріалів кримінального прова-
дження за законодавством України та зару-
біжних країн.

Інститут відкриття матеріалів проваджен-
ня іншій стороні є необхідним та єдиним про-
цесуальним інструментом, що сприяє визнан-
ню доказів, отриманих під час досудового 
розслідування, допустимими на стадії кримі-
нального провадження.

У період існування СРСР у всіх союзних 
республіках діяли дуже подібні процедури 
озна йомлення сторін з матеріалами кримі-
нальних справ. Однак розпад Радянського 
Союзу в 1991 році сприяв розвитку кримі-
нального процесуального законодавства у 
кожній з пострадянських країн. В україн-
ському законодавстві інститут відкриття 
матеріалів запроваджений фактично після 
прийняття КПК України 2012 року, але част-
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ково був відтворений у нормах КПК України 
1960 року.

Так, згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 290 КПК Украї-
ни першою матеріали кримінального про-
вадження має відкрити сторона обвину-
вачення – прокурор або слідчий за його 
дорученням. Сторона захисту за запитом про-
курора зобов’язана надати доступ та можли-
вість скопіювати або відобразити відповідним 
чином будь-які речові докази або їх частини, 
документи або копії з них, а також надати 
доступ до житла чи іншого володіння, якщо 
вони знаходяться у володінні або під контро-
лем сторони захисту, якщо сторона захисту 
має намір використати відомості, що містять-
ся в них, як докази у суді (ч. 6 ст. 290 КПК 
України).

Така процедура, безперечно, є процесуаль-
ною гарантією здійснення права на захист 
підозрюваним та водночас засобом перевірки 
повноти і всебічності проведеного досудового 
розслідування [2, с. 764].

Аналізуючи кримінально-процесуальне 
законодавство пострадянських країн щодо 
процедури відкриття матеріалів досудового 
розслідування, варто приділити увагу Кри-
мінально-процесуальному кодексу Республі-
ки Казахстан, що був прийнятий 4 липня 
2014 року (КПК РК) [3].

Оскільки під час підготовки проекту КПК 
РК був використаний досвід і України, то по-
рядок завершення досудового розслідування 
є майже аналогічним.

Відповідно до ст. 294 КПК РК, визнавши, 
що у кримінальній справі встановлено всі об-
ставини, які підлягають доведенню, особа, що 
здійснює досудове розслідування, письмово 
повідомляє підозрюваного, його захисника, 
законного представника, якщо вони беруть 
участь у справі, а також потерпілого, його 
представника, цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача, їх представників про за-
кінчення провадження слідчих дій у справі. 
Одночасно роз’яснюється і право на ознайом-
лення із матеріалами кримінальної справи, 
право на заявлення клопотань про прове-
дення додаткових слідчих дій або прийняття 
інших процесуальних рішень. Повідомлення 
сторонам про відкриття матеріалів кримі-
нальної справи також містить інформацію 
про місце ознайомлення та строк, протягом 

якого вони можуть ознайомитися з матеріа-
лами кримінальної справи.

Згідно з положеннями ст. 295 КПК РК 
сторони мають право робити виписки, копії, 
за виключенням матеріалів, які містять дер-
жавну таємницю. Виписки і копії документів 
зі справи, у яких містяться відомості, що ста-
новлять державну таємницю або іншу охоро-
нювану законом інформацію, зберігаються у 
справі та вручаються підозрюваному і його 
захиснику на час судового засідання.

Відповідно до ч. 3 ст. 295 КПК РК підозрю-
ваний і захисник не можуть обмежуватися в 
часі, необхідному їм для ознайомлення з усі-
ма матеріалами справи. Якщо підозрюваний 
і захисник явно затягують ознайомлення з 
матеріалами справи, то особа, що здійснює 
досудове розслідування, має право скласти 
графік ознайомлення з матеріалами справи, 
що затверджується прокурором, зі встанов-
ленням певного  терміну.

За українським законодавством у разі зво-
лікання із ознайомленням з матеріалами, до 
яких надано доступ, за клопотанням сторони 
кримінального провадження слідчий суддя 
зобов’язаний встановити строк для ознайом-
лення з матеріалами, по закінченні якого сто-
рона кримінального провадження або потер-
пілий, представник юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження, вважаються 
такими, що реалізували своє право на доступ 
до матеріалів (ч. 10 ст. 290 КПК України).

У ст. 219 КПК України визначено, що строк 
досудового розслідування становить два місяці 
з дня повідомлення особі про підозру, а отже, 
включає в себе строк ознайомлення сторін 
із матеріалами досудового розслідування. 
Проте Верховною Радою України 16 березня 
2017 року було прийнято Закон України «Про 
внесення змін до Кримінального процесуаль-
ного кодексу України щодо удосконалення 
механізмів забезпечення завдань криміналь-
ного провадження». Зазначеним Законом 
внесені зміни до ч. 3 ст. 219 КПК України 
щодо строків досудового розслідування. У по-
ложенні статті визначено, що строк ознайом-
лення сторін кримінального провадження 
з матеріалами досудового розслідування не 
включається у строки досудового розслідуван-
ня, оскільки час, який потрібен для ознайом-
лення з матеріалами досудового розслідуван-
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ня сторонами кримінального провадження, 
слідчому, прокурору неможливо спрогнозу-
вати заздалегідь, що зазвичай породжувало 
процесуальні спори між сторонами захисту та 
обвинувачення. У разі зловживання стороною 
захисту відповідним процесуальним правом 
органам досудового розслідування необхідно 
було постійно звертатись із клопотанням про 
продовження строку досудового розслідуван-
ня, хоча підстави для цього де-факто відсутні, 
адже по суті досудове розслідування є уже за-
вершеним.

Зазначені факти призводили до необґрун-
тованого порушення розумних строків, не-
виправданого завантаження судів скаргами 
сторін чи клопотаннями про обмеження їх 
прав, насамперед щодо строку ознайомлення 
з матеріалами провадження. Із метою врегу-
лювання вказаної ситуації і було прийнято 
зазначений вище Закон.

Аналогічні положення містить і Кримі-
нально-процесуальний кодекс Республіки 
Молдова від 14 березня 2003 року [4], у ч. 4 
ст. 293 якого визначено, що термін ознайом-
лення з матеріалами кримінального пере-
слідування не може бути обмежений, але у 
випадку, якщо особа, яка знайомиться із ма-
теріалами, зловмисно затягує строк, проку-
рор встановлює спосіб і термін дії, зважаючи 
на обсяг справи.

Кримінально-процесуальні кодекси таких 
пострадянських країн, як Республіка Біло-
русь [5], Азербайджанська Республіка [6], 
Вірменія [7] містять ідентичну процедуру 
ознайомлення сторін кримінальної справи із 
матеріалами досудового розслідування.

Так, наприклад, відповідно до ст. 255 Кри-
мінально-процесуального кодексу Республіки 
Білорусь, ст. 265 Кримінально- процесуального 
кодексу Вірменії та ст. 284 Кримінально-про-
цесуального кодексу Азербайджанської Рес-
публіки слідчий, визнавши, що всі слідчі дії у 
кримінальній справі виконані, а зібрані дока-
зи достатні для передачі кримінальної справи 
прокурору для направлення в суд, повідомляє 
про це потерпілого, цивільного позивача, ци-
вільного відповідача або їх представників і 
роз’яснює їм право на ознайомлення з кримі-
нальною справою, а також заявлення клопо-
тання про доповнення попереднього розсліду-
вання або прийняття у справі інших рішень.

Про ознайомлення із кримінальною спра-
вою складається протокол, у якому вказу-
ється, які матеріали пред’явлено для озна-
йомлення. Спільним для цих країн є також 
загальний строк ознайомлення сторін кримі-
нальної справи, який не може перевищувати 
1 місяць. Однак такий підхід є досить спір-
ним, адже кримінальні провадження можна 
диференціювати за різним рівнем складності. 
Проте поняття «складність провадження» та-
кож дискусійне. Незважаючи на викладене, 
зазначений підхід є досить слушним, адже 
обмежує можливе зловживання стороною за-
хисту своїми процесуальними правами. Це 
положення може бути імплементоване до віт-
чизняного законодавства. Наприклад, строк 
ознайомлення із матеріалами досудового роз-
слідування не повинен перевищувати 1 мі-
сяць та може бути продовжений до 2 місяців 
залежно від складності провадження.

Процедура відкриття матерів криміналь-
ної справи у пострадянських країнах є іден-
тичною та розпочинається з моменту, коли 
слідчий, визнавши докази достатніми для 
завершення досудового розслідування, озна-
йомлює відповідних учасників процесу із 
матеріалами досудового розслідування. Від-
різняється лише процедура направлення 
кримінальної справи прокурору для затвер-
дження обвинувального акта.

У ст. 290 КПК Азербайджанської Рес-
публіки зазначено, що обвинувальний акт 
складається слідчим та направляється для 
затвердження прокурору – процесуальному 
керівнику. Відповідно до ст. 292 цього Кодек-
су після затвердження обвинувального акта 
прокурор, який здійснює процесуальне керів-
ництво попереднім розслідуванням, негайно 
направляє кримінальну справу до суду за 
підсудністю, з доданням копій обвинувально-
го акта за кількістю учасників кримінального 
процесу [6].

Така ж процедура передбачена і КПК Вір-
менії (ст.ст. 272–277) та Республіки Білорусь 
(ст.ст. 262–266). Але є відмінність у тому, що 
згідно з КПК Республіки Білорусь слідчий 
складає постанову про направлення справи 
прокурору для передачі в суд, а не обвину-
вальний акт. А прокурор, у свою чергу, перед 
направленням справи в суд погоджує зазна-
чену постанову. Ще однією спільною ознакою 
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цих двох кодексів є те, що прокурор здійснює 
нагляд, а не процесуальне керівництво.

Отже, можна дійти  висновку, що постра-
дянські країни у своїх кримінально-проце-
суальних кодексах не позбулись радянської 
процедури та не реалізували засаду змагаль-
ності сторін кримінального процесу в пов-
ному обсязі. З метою аналізу законодавства 
щодо інституту відкриття матеріалів доціль-
но розглянути досвід тих країн, де порядок 
застосування норм кримінально-процесуаль-
ного законодавства перевірений часом.

Так, за німецьким кримінально- 
процесуальним законодавством захисник 
має право ознайомлюватися з матеріалами 
справи, оглядати речові докази також і на 
етапі дізнання [8, с. 73].

Згідно з абзацом 5 параграфа 147 Кримі-
нально-процесуального кодексу Федеративної 
Республіки Німеччина дозвіл на ознайомлен-
ня зі справою на стадії попереднього розсліду-
вання та після завершення провадження дає 
прокурор. Якщо прокурор відмовляє в озна-
йомленні з матеріалами справи після того, як 
зроблена відмітка про завершення досудового 
розслідування, а саме із протоколами допи-
тів підозрюваного, висновками експертиз та 
іншими документами слідчих дій, участь за-
хисника у яких є обов’язковою, а також якщо 
підозрюваний знаходиться під вартою, захис-
ник має право звернутися до суду із клопо-
танням про ознайомлення з матеріалами, які 
знаходяться у справі. Відмова в ознайомленні 
захисника з матеріалами справи може не об-
ґрунтовуватись, якщо це загрожує цілям роз-
слідування, й оскарженню не підлягає.

Якщо немає підстав для відмови захиснику 
в ознайомленні з матеріалами справи, то про-
курор скасовує розпорядження до закінчення 
досудового розслідування та повідомляє сто-
роні захисту про можливість ознайомлення з 
матеріалами справи без обмежень.

Обвинуваченому, у якого немає захисни-
ка, можуть надаватися відомості та виписки 
з матеріалів справи, якщо при цьому не ви-
никає загрози цілям розслідування і цьому 
не заперечують переважаючі інтереси третіх 
осіб, що заслуговують на захист [9].

Коли ж справа передається прокурору 
для вирішення питання про можливість по-
рушення публічного обвинувачення чи за-

криття справи, захисник має право на озна-
йомлення з усіма матеріалами кримінальної 
справи.

Відповідно до КПК Франції рішення про 
закінчення досудового розслідування при-
ймає слідчий суддя. Про це він повинен по-
відомити сторони кримінального процесу в 
письмовій або усній формі. Після закінчення 
строку на оскарження будь-яких дій слідчого 
судді сторонами кримінального провадження 
справа передається прокурору, про що слід-
чий суддя виносить постанову.

Якщо слідчий суддя приймає рішення про 
направлення справи до суду, то він повинен 
кваліфікувати діяння. Зміст постанови про 
направлення справи до суду або Генераль-
ному прокурору визначений ст. 184 КПК 
Франції. Закон вимагає, щоб сторони були 
ознайомлені з остаточним рішенням слідчо-
го судді у «найкоротший строк» (ст. 183 КПК 
Франції) або усно, або шляхом направлення 
рекомендованого листа [10].

У кримінальному процесі Франції інсти-
тут ознайомлення сторін із матеріалами 
досудового розслідування відсутній. Однак 
деякі науковці вважають, що це не порушує 
прав учасників кримінального проваджен-
ня, оскільки часткове ознайомлення зі спра-
вою здійснюється під час деяких слідчих дій 
[11]. Також можливість ознайомлення сторін 
із матеріалами справи з’являється під час 
здійснення досудового розслідування у дру-
гій інстанції.

У французькому кримінальному процесі 
ознайомлення з матеріалами справи адвока-
та ще не означає ознайомлення з ними його 
клієнта. Адвокат, який бажає ознайомитися 
з отриманими документами свого клієнта, зо-
бов’язаний письмово повідомити про це слід-
чого суддю (принцип таємності попереднього 
слідства ніхто не скасовував), який протягом 
п’яти днів, якщо вважає небажаним або далі 
небезпечним таке ознайомлення, повинен 
винести мотивовану постанову, що забороняє 
 адвокату доводити до відома свого клієнта 
зміст отриманих ним копій матеріалів справи.

Така постанова підлягає оскарженню го-
ловою слідчої камери. Якщо ж рішення про 
заборону не прийнято, то з усіма необхідними 
матеріалами справи можуть ознайомитися 
не тільки адвокати, а й їхні клієнти. В такій 
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ситуації інститут ознайомлення з матеріа-
лами справи після закінчення попереднього 
слідства є зайвим для кримінального про-
цесу Франції. Крім того, попереднє слідство 
другої інстанції з 1958 року стало публічним 
стосовно сторін (але не стосовно сторонніх 
осіб), тому при провадженні у слідчій камері 
доступ до матеріалів справи завжди вільний 
не тільки для адвокатів, а й для їхніх клієнтів 
[12, с. 343].

Таким чином, проаналізувавши деякі ас-
пекти кримінального процесу зарубіжних 
країн, можна дійти висновку, що у КПК 
України засада змагальності на стадії завер-
шення досудового розслідування є чіткіше 
вираженою, оскільки тільки в КПК України 
закріплено положення про те, що сторона об-
винувачення має право знайомитися з мате-

ріалами сторони захисту, яка, у свою чергу, 
зобов’язана надати доступ та можливість ско-
піювати або відобразити відповідним чином 
будь-які речові докази або їх частини, доку-
менти або копії з них, а також надати доступ 
до житла чи іншого володіння, якщо вони 
знаходяться у володінні або під контро лем 
сторони захисту, якщо сторона захисту має 
намір використати відомості, що містяться в 
них, як докази у суді. Це, безперечно, є про-
цесуальною гарантією здійснення права на 
захист підозрюваним та водночас засобом 
перевірки повноти і всебічності проведеного 
досудового розслідування.

Позитивним слід визнати наявність гра-
ничного терміну ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження, але за умо-
ви врахування складності провадження.
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ОЛЕНА ХРУЩ 

Олена ХРУЩ

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Досліджено процесуальну діяльність прокурора під час відкриття матеріалів кримі-
нального провадження за законодавством України та зарубіжних країн. Розглянуто особ-
ливості застосування норм КПК України, кримінально-процесуальних кодексів постра-
дянських країн та країн Європи. Надано пропозиції щодо внесення змін до законодавства 
з урахуванням досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: прокурор; слідчий; слідчий суддя; досудове розслідування; сторони 
кримінального провадження; відкриття матеріалів досудового розслідування; криміналь-
ний процес.

Елена ХРУЩ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА ПРИ ОТКРЫТИИ МАТЕРИАЛОВ 
УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Исследована процессуальная деятельность прокурора при открытии материалов уголов-
ного производства по законодательству Украины и зарубежных стран. Рассмотрены особен-
ности применения норм УПК Украины, уголовно-процессуальных кодексов постсоветских 
стран и стран Европы. Даны предложения по внесению изменений в законодательство с 
учетом опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: прокурор; следователь; следственный судья; досудебное расследова-
ние; стороны уголовного производства; открытие материалов досудебного расследования; 
уголовный процесс.

Olena KHRUSHCH

PROSECUTOR’S ACTIVITY DURING CRIMINAL PROCEEDING  
OPENING ACCORDING TO UKRAINIAN  

AND FOREIGN COUNTRIES LEGISLATION 

The article examines the procedural activities of the Prosecutor at the opening of criminal 
proceedings according to the legislation of Ukraine and foreign countries. The peculiarities 
of application of norms of the code of criminal procedure, the criminal procedure codes of post-
Soviet countries and Europe. The proposals for amendments to the legislation, taking into account 
experience of foreign countries.

Keywords: prosecutor; investigator; investigating judge; pre-trial investigation; the parties to 
criminal proceedings; discovery of materials of pre-judicial investigation; criminal procedure.
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Однією з найактуальніших проблем в ор-
ганізації досудового розслідування є забезпе-
чення пріоритетності закону в системі норма-
тивних актів, що регламентують взаємодію 
органів правосуддя та правоохоронних орга-
нів при дотриманні належної правової про-
цедури у кримінальному провадженні. Знач-
на кількість відомчих нормативно- правових 
 актів правоохоронних органів України та об-
сяг відносин, що ними регулюються, визнача-
ють необхідність їх систематизації. 

З огляду на розвиток інформаційних тех-
нологій одним із першочергових завдань є 
створення автоматизованої бази даних про 
нормативно-правові акти правоохоронних 
органів, доступної головним користувачам – 
працівникам прокуратури, органів внутріш-
ніх справ, служби безпеки та інших правоохо-
ронних органів України.

Відсутність чіткої правової регламентації 
призводить до неефективного реагування на 
кримінальні та інші правопорушення, особ-
ливо при розслідуванні злочинів, що набули 
значного суспільного резонансу, і як наслідок 
це викликає негативну реакцію громадян-
ського суспільства. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослі-
дження є праці фахівців у галузі права, які 
стосуються реформування правоохоронної 
системи України, аспектів її функціонуван-
ня і нормативно-правового регулювання, 

взаємодії органів кримінальної юстиції і 
правопорядку в процесі досудового розсліду-
вання окремих видів кримінальних правопо-
рушень, у тому числі таких, які набули сус-
пільного резонансу, а саме твори науковців: 
С.В. Албула, О.М. Бандурки, В.І. Боярова, 
В.М. Гoршеньoва, Ю.М. Грошевого, С.М. Гуса-
рова, О.М. Джужі, В.В. Дoлежaна, О.Ф. Дол-
женкова, І.Б. Коліушка, М.В. Корнієнка, 
O.М. Кoстенка, М.В. Кoсюти, Л.М. Лобойка, 
В.Т. Маляренка, М.І. Мельника, М.М. Михе-
єнка, Р.В. Мукоїда, В.Т. Нора, Д.Й. Никифор-
чука, М.А. Погорецького, В.Я. Тація, М.І. Хав-
ронюка, Ю.С. Шемшученка, В.П. Шибіко, 
Л.І. Щербини, М.К. Якимчука та інших.

Метою публікації є дослідження проблем-
них питань нормативно-правового регулю-
вання організації прокурором досудового 
розслідування резонансних кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з необхідністю 
удосконалення правової основи такої діяль-
ності в умовах реформування органів кримі-
нальної юстиції та правопорядку. 

У кримінальному та кримінальному про-
цесуальному законодавстві не надано ви-
значення понять «резонансні злочини», «сус-
пільний резонанс», проте ці словосполучення 
часто вживаються у відомчих документах 
органів правопорядку, державних страте-
гіях і програмах, повідомленнях ЗМІ, щоб 
акцентувати увагу на реакції суспільства 

Олександр ЧЕРНЯК
викладач відділу підготовки прокурорів 

з нагляду за додержанням законів органами, 
які проводять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання та досудове слідство 
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ОЛЕКСАНДР ЧЕРНЯК 

на тяжкі злочини та негативні обставини їх 
 розслідування.

Під терміном «резонанс» (франц. resonance, 
від лат. resono – відгукуюсь) розуміють 
частотно- вибірковий відгук системи, що має 
реагувати на періодичний зовнішній вплив 
інших об’єктів. Це явище вивчають в межах 
фізики, а також інших галузей знань, зокре-
ма психології, соціології тощо [1]. Визначаль-
ними для розуміння поняття «резонанс» є 
його властивості, такі як коливання, вплив, 
взаємодія певних системних утворень між со-
бою або із середовищем [2]. 

Що стосується визначення суспільного 
резонансу, то це реакція різних соціальних 
груп людей на значущі для них події, яка 
залежить від їхнього розуміння цієї події, по-
літичних та життєвих поглядів. Суспільний 
резонанс проявляється у громадській думці, 
яка є свідченням стану масової свідомості, 
прихованого чи явного ставлення різних груп 
людей до подій і фактів дійсності.

Громадська думка регулює поведінку ін-
дивідів, соціальних груп та інститутів, під-
тримує певні норми відносин між людьми. Її 
вирок (присуд) не можна оскаржити, при цьо-
му реакція суспільства може бути настільки 
сильною, що змушує державу змінювати рі-
шення, проводити реформи і зміни [3]. 

Недоліки діяльності правоохоронних орга-
нів і негативний досвід контактів населення з 
працівниками цих органів спричиняють необ-
хідність вирішення цих проблем, зумовлюють 
потребу пошуку нових підходів до організації 
досудового розслідування, охорони громад-
ського порядку та протидії злочинності [4].

Відповідно до Закону України від 2 червня 
2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо правосуддя)» від-
булися зміни, що сприяли підвищенню ефек-
тивності діяльності органів прокуратури у 
сфері кримінального судочинства та нагляду 
за розшуковими діями органів правопорядку.

З огляду на необхідність удосконалення 
обов’язку прокурора щодо організації розслі-
дування кожного злочину нормативно-право-
ва база правоохоронних органів (у тому числі 
підзаконних актів) також потребує карди-
нального оновлення – хоча вона постійно по-
повнювалася і розроблялася, однак сьогодні 
вже застаріла.

У державах, які досягли вагомих резуль-
татів у забезпеченні законності в діяльності 
правоохоронних органів, діє регламентова-
ний законом розподіл обов’язків між цими ор-
ганами. Міжнародний досвід свідчить про те, 
що забезпечення законності – це комплексна 
справа, яка вимагає перегляду законодав-
ства, перебудови взаємовідносин з органами 
влади і населенням [4]. 

Особливо це стосується діяльності прокурора 
щодо організації досудового розслідування ре-
зонансних злочинів, яка передбачає без умовне 
реагування на виявлені порушення закону з 
часу надходження заяви, повідомлення про 
кримінальне правопорушення до  прийняття 
остаточного рішення у провадженні.

Визначальне значення під час проведення 
розслідування має його початковий етап. Від 
того, наскільки ефективно і якісно буде все 
організовано, правильно обрано криміналіс-
тичні та процесуальні методи і засоби, зале-
жить виконання головного завдання кримі-
нального процесу – забезпечення швидкого, 
повного та неупередженого розслідування і 
судового розгляду злочинів.

Наразі вказані питання регулюються на-
казом Генерального прокурора України від 
19 грудня 2012 року № 4гн «Про організацію 
діяльності прокурорів у кримінальному про-
вадженні» (наказ № 4гн), який, незважаючи 
на необхідність його удосконалення, підтвер-
див свою дієвість на практиці. 

Так, згідно з п.п. 2.3, 2.7–2.9 наказу № 4гн 
керівники прокуратур усіх рівнів при призна-
ченні процесуальних керівників досудовим 
розслідуванням у кримінальних правопору-
шеннях повинні враховувати не лише склад-
ність їх кваліфікації, прогнозовані обсяги про-
цесуальної роботи, професійну майстерність і 
досвід відповідних прокурорів, а й суспільний 
резонанс вчинених правопорушень. 

Крім того, у наказі визначено правову про-
цедуру організації керівниками прокуратур 
усіх рівнів досудового розслідування щодо 
кримінальних правопорушень, які набули в 
суспільстві негативного резонансу. 

Ця процедура передбачає: 
1) інформування спеціальним повідомлен-

ням керівників органів прокуратури вищого 
рівня, чергового прокурора підрозділів при-
ймання, опрацювання та аналізу оперативної 
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інформації Генеральної прокуратури України 
та галузевих підрозділів прокуратур регіо-
нального рівня щодо надходження повідом-
лень про: кримінальні правопорушення про-
ти основ національної безпеки; терористичні 
акти; бандитизм; умисні вбивства, вчинені за 
обтяжуючих обставин і в умовах неочевидно-
сті; вчинені організованими групами та зло-
чинними організаціями; вчинені іноземцями 
і проти них; про інші кримінальні правопору-
шення, які мають суспільний резонанс;

2) обов’язковий виїзд керівників прокура-
тур на місця події з метою забезпечення якіс-
ного проведення огляду;

3) подальшу організацію невідкладних 
першочергових слідчих (розшукових) і не-
гласних слідчих (розшукових) дій.

За подібною процедурою організовано ре-
агування на вчинення резонансних злочинів 
правоохоронними органами України, особли-
во це стосується підрозділів органів внутріш-
ніх справ, оскільки вони виконують головну 
функцію протидії злочинності, підтримання 
публічної безпеки і порядку.

Водночас робота з організації досудового 
розслідування повинна передбачати належ-
ну взаємодію між правоохоронними орга-
нами, оскільки від цього залежить швидке 
виявлення і фіксування злочинних дій, усу-
нення їх негативних наслідків; ефективне пе-
реслідування злочинців «по гарячих слідах». 

Для цього вироблені відповідні правові 
механізми, що зафіксовані у міжвідомчих та 
відомчих підзаконних нормативно-правових 
актах, метою прийняття яких є: забезпечення 
оперативного управління силами і засобами 
підрозділів правоохоронних органів; цілодо-
бова готовність для реагування на злочини; 
подолання протидії розслідуванню. 

Разом з тим необхідно визнати, що ці до-
кументи потребують удосконалення, напра-
цювання нової сучасної практики, оскільки 
найбільше це стосується процедури взаємо-
дії, пов’язаної із забезпеченням кримінальної 
процесуальної діяльності, а саме: надання ав-
тотранспорту для виїзду до місця події, спе-
ціальних засобів і озброєння, засобів зв’язку, 
оперативної, криміналістичної та іншої тех-
ніки; участі у слідчих діях спеціалістів; охоро-
ни місць проведення слідчих дій; залучення 
сил спеціальних операцій тощо.

Значна кількість відомчих (підзаконних) 
нормативно-правових актів з питань реа-
гування на резонансні злочини потребує їх 
систематизації. На нашу думку, більш пра-
вильним є створення єдиного міжвідомчого 
документа, який, наприклад, може мати наз-
ву «Положення про порядок організації досу-
дового розслідування резонансних злочинів». 

Вказаний документ, нарівні з Положен-
ням про порядок ведення Єдиного реєстру 
досудових розслідувань, може стати першо-
основою для створення автоматизованої бази 
даних про нормативно-правові акти право-
охоронних органів та подальшого удоскона-
лення правової основи організації ефектив-
ного досудового розслідування відповідно до 
вимог чинного кримінального процесуально-
го законодавства. 

Про необхідність негайної підготовки та-
кого міжвідомчого документа свідчить ініціа-
тива, проявлена регіональними правоохорон-
ними органами. Наприклад, за результатами 
проведення у вересні 2016 року координацій-
ної наради керівників правоохоронних ор-
ганів Луганської області було заплановано 
розроблення регіонального порядку взаємодії 
прокурорів, УСБУ в області, територіальних 
підрозділів Національної поліції при прове-
денні оглядів місць події та слідчих дій за 
фактами вчинення терористичних актів.

Однією із причин необхідності розроблення 
цього порядку стало те, що проведення пер-
шочергових слідчих дій ускладнюється знач-
ною віддаленістю місця дислокації слідчого 
підрозділу УСБУ від лінії умовного розмежу-
вання Луганської області, що безпосередньо 
впливає на своєчасність їх проведення.

Також потребує уточнення перелік резонан-
сних злочинів, визначених міжвідомчими і ві-
домчими документами Генеральної прокура-
тури України, інших правоохоронних органів 
з урахуванням існуючих загроз і викликів.

Особливо це стосується чіткого визначення 
як резонансних злочинів, вчинених з мотивів 
расової, національної чи релігійної нетерпи-
мості та дотичних до них, які передбачені у 
ст. 161 КК України «Порушення рівноправ-
ності громадян залежно від їх расової, націо-
нальної належності, релігійних переконань 
та за іншими ознаками» (далі – злочини на 
ґрунті нетерпимості).
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При цьому у ст. 7 Закону України «Про ос-
нови національної безпеки України» серед ін-
ших загроз національній безпеці України і ста-
більності в суспільстві у внутрішньополітичній 
сфері визначено такі, як можливість виникнен-
ня конфліктів у сфері міжетнічних і міжкон-
фесійних відносин, радикалізації та проявів 
екстремізму в діяльності деяких об’єднань на-
ціональних меншин та релігійних громад.

Зазначені конфлікти завжди набувають 
суспільного резонансу, посилають сигнал не-
прийняття цілим громадам, можуть зрости як 
кількісно, так і з огляду на рівень насильства.

В Україні від злочинів на ґрунті нетер-
пимості найчастіше потерпають: іноземці та 
члени різних етнічних громад; представники 
релігійних та сексуальних меншин; їхнє май-
но (приміщення представництв, церкви, си-
нагоги, мечеті, кладовища та інше). Напади 
на них відбуваються в громадських місцях, 
супроводжуються ксенофобськими висловлю-
ваннями та расистськими образами.

Злочини на ґрунті нетерпимості поширені 
під час збройних конфліктів або окупації та 
набувають масового характеру. За умови без-
карності вони мають тенденцію до зростання 
кількості випадків, оскільки злочинці вва-
жають свої дії морально виправданими. При 
цьому, якщо держава не може ефективно їх 
покарати, то ці та інші потенційні злочинці 
продовжуватимуть свою діяльність.

Таким злочинам, як правило, властива ес-
калація; ті, хто починає з незначних правопо-
рушень і кого не зупинили, надалі тяжіють 
до більш насильницьких дій. Відтак навіть 
нетяжкі злочини цієї категорії – небезпечні 
та потребують своєчасної реакції правоохо-
ронних органів.

Злочини на ґрунті нетерпимості вважа-
ються тривожним сигналом. Якщо жертви та 
громада відчувають себе в небезпеці та не ма-
ють захисту держави, вони, ймовірно, прагну-
тимуть помститися тим, кого звинувачують у 
нападах. Це утворить спіралі насильства, які 
призведуть до інших резонансних злочинів.

Міжнародні договори містять низку до-
кладно розроблених загальних і регіональ-
них стандартів, які накладають на держави, 
у тому числі і на Україну, чіткі зобов’язан-
ня щодо реагування на злочини на ґрунті 
 нетерпимості.

Європейський суд з прав людини постано-
вив, що держави зобов’язані належним чином 
розслідувати можливі злочини з расових мо-
тивів. Так, у рішенні по справі «Шечич проти 
Хорватії» (від 31 травня 2007 року № 40116/02) 
зазначено, що державні органи мають додат-
ковий обов’язок вживати всіх розумних захо-
дів для викриття будь-яких расистських мо-
тивів і встановлення того, чи ненависть або 
упередження на ґрунті етнічного походження 
відіграли чи не відіграли певну роль у поді-
ях. Невиконання цього, а також ставлення до 
насильства та жорстокості, зумовлених расо-
вою нетерпимістю, яке не відрізняється від 
ставлення до злочинів, котрі не мають расист-
ських складових, означало б свідоме ігнору-
вання особливого характеру діянь [5]. 

Міністерство внутрішніх справ України 
та Національна поліція України вживають 
заходів для визначення злочинів на ґрунті 
нетерпимості як таких, що мають суспіль-
ний резонанс. Так, наказом Міністерства 
внут рішніх справ України (МВС України) 
від 30 травня 2016 року № 438 в «Інструкції 
про порядок ведення єдиного обліку в орга-
нах поліції заяв і повідомлень про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші події» 
(Інструкція) внесено зміни до додатку № 3 – 
«Протоколу прийняття заяви про вчинене 
кримінальне правопорушення або таке, що 
готується», якими зобов’язано слідчого, про-
курора, іншу посадову особу, уповноважену 
на прийняття та реєстрацію цих заяв, при їх 
прийнятті з’ясовувати у заявника та обов’яз-
ково зазначати у письмовій заяві обставини 
вчинення злочину, які можуть свідчити про 
мотиви нетерпимості (расова, національна 
належність, релігія чи переконання).

Проте згідно з цією Інструкцією обов’язок 
службових осіб щодо встановлення мотивів 
нетерпимості поширюється лише на випадки 
особистого спілкування із заявником і отри-
мання від нього заяви, а також у разі одер-
жання повідомлення про злочин по телефон-
ній лінії «102». 

Сьогодні органи внутрішніх справ України 
та інші правоохоронні органи реагують на по-
відомлення про кримінальні правопорушення 
(у тому числі й такі, що можуть викликати 
суспільний резонанс) та здійснюють взаємне 
інформування відповідно до інструкцій з орга-
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нізації реагування органів внутрішніх справ 
на повідомлення про кримінальні правопо-
рушення, інші правопорушення, надзвичайні 
ситуації, інші події та про оперативне інфор-
мування в органах і підрозділах МВС Украї-
ни, затверджених наказом Міністерства вну-
трішніх справ України від 22 жовтня 2012 року  
№ 940 та погоджених із Генеральною прокура-
турою та Службою безпеки України [6]. 

При цьому, визначаючи резонансність 
злочину, прокурор, працівник поліції та інша 
службова особа правоохоронного органу по-
винні керуватися Переліком кримінальних 
правопорушень, інших правопорушень, над-
звичайних ситуацій та інших подій, інфор-
мація про які подається до МВС України та 
його регіональних управлінь (додаток № 1 
Інструкції) (Перелік).

Згідно з Переліком негайного реагування 
та інформування потребують події, які мож-
ливо віднести до так званих правопорушень 
на ґрунті нетерпимості. До них належать: 
активні дії, спрямовані на розпалювання на-
ціональної, расової, релігійної ворожнечі або 
розбрату; факти зникнення, загибелі, а також 
кримінальні правопорушення, що стосуються 
членів релігійних делегацій, дорожньо-тран-
спортні пригоди, унаслідок яких загинули 
або постраждали такі особи; нищення, руйну-
вання чи псування пам’яток історії або куль-
тури, наруга над меморіальними комплекса-
ми або трьома й більше могилами; пожежі у 
культових спорудах. 

Разом з тим, на нашу думку, поняття «ак-
тивні дії, спрямовані на розпалювання націо-
нальної, расової, релігійної ворожнечі або 
розбрату» потребує більш чіткого визначен-
ня, оскільки  воно є надто загальним і не дає 
змоги зрозуміти, в чому полягають такі дії.

У Кримінальному кодексі України містять-
ся норми, які надають право застосовувати 
більш суворе покарання за будь-який злочин, 
вчинений на ґрунті расової, національної чи 
релігійної ворожнечі або розбрату (п. 3 ч. 1  
ст. 67 КК України) і визначати ці мотиви об-
тяжуючими обставинами. 

Крім того, у положеннях Кримінального 
кодексу України, а саме: у п. 14 ч. 1 ст. 115 
(умисне вбивство); ч. 2 ст. 121 (умисне тяж-
ке тілесне ушкодження); ч. 2 ст. 122 (умис-
не середньої тяжкості тілесне ушкодження); 

ч. 2 ст. 126 (побої та мордування); ч. 2 ст. 127 
(катування); ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством) – 
визначено ці мотиви як кваліфікуючі ознаки 
кримінальних правопорушень. Подібні дії 
криміналізовані у ст. 161 КК України.

Також у КК України містяться статті, 
у диспозиціях яких не конкретизовано мотив 
нетерпимості, але об’єктивні чи суб’єктивні 
ознаки передбачених ними складів злочи-
нів вказують на однорідність їх мотивів. До 
них можливо віднести: ст. 178 (пошкодження 
релігійних споруд чи культових будинків);  
ст. 179 (незаконне утримання, осквернення 
або знищення релігійних святинь); ст. 180 
(перешкоджання здійсненню релігійного 
обря ду); ст. 297 (наруга над могилою, іншим 
місцем поховання або над тілом померлого); 
ч. 2 ст. 298 (умисне незаконне знищення, руй-
нування або пошкодження об’єктів культур-
ної спадщини чи їх частин). 

Проблемою є те, що дії, які становлять 
склад цих злочинів, не завжди кваліфіку-
ються за вказаними статтями КК України, 
зокрема й у сукупності зі ст. 161, а найчасті-
ше – за ст. 296 КК України (хуліганство) як 
вандалізм, побої, нанесення легких тілесних 
ушкоджень.

Наприклад, лише після відкритого звер-
нення Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини до Генерального проку-
рора та міністра внутрішніх справ напад з 
мотивів расової нетерпимості на неповноліт-
нього Узу Девіда Харрісона, який мав місце 
19 серпня 2015 року в м. Києві, був переква-
ліфікований з ч. 2 ст. 296 КК України на ч. 2 
ст. 161 КК України. 

Невизначеність у Переліку поняття «ак-
тивні дії, спрямовані на розпалювання націо-
нальної, расової, релігійної ворожнечі або 
розбрату» призводить до неналежного реагу-
вання на такі події правоохоронних органів, 
оскільки у разі їх настання інші відомчі та 
міжвідомчі нормативно-правові акти зобов’я-
зують чергові частини органів і підрозділів 
внутрішніх справ при організації розгляду 
заяв і повідомлень про події, проведення не-
відкладних слідчих та розшукових дій керу-
ватися вимогами, зазначеними у Картотеці 
невідкладних дій оперативного чергового 
(додаток № 8 до Інструкції з організації ді-
яльності чергових частин органів і підрозді-
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лів внутрішніх справ України, направленої 
на захист інтересів суспільства і держави від 
протиправних посягань), затвердженій нака-
зом Міністерства внутрішніх справ України 
від 28 квітня 2009 року № 181 (Картотека) [7].

Картотека є планом дій чергових частин зі 
збирання початкової інформації про обстави-
ни вчинення кримінального правопорушен-
ня або іншої події, оперативного інформуван-
ня керівництва і органів прокуратури про їх 
вчинення, організації затримання підозрю-
ваних, охорони місць події, виїзду слідчо- 
оперативних груп, надання медичної допо-
моги потерпілим та інших важливих питань. 
Разом з тим план заходів у випадках, коли 
мають місце вказані активні дії, вчиняються 
злочини з мотивів нетерпимості, у Картотеці 
не регламентовано.

Оскільки ці злочини чітко не визначені як 
резонансні й винні особи не притягуються до 
кримінальної відповідальності саме за вказа-
ні злочини, то на початковому етапі розсліду-
вання відбувається втрата більшості доказів.

Таким чином, дослідження окреслених 
проблемних питань дає змогу дійти таких 
висновків. 

1. Значна кількість відомчих (підзакон-
них) нормативно-правових актів з питань 
реагування на резонансні злочини потребує 
удосконалення і систематизації, створення, 
на наш погляд, єдиного міжвідомчого доку-
мента, який може мати назву «Положення 
про порядок організації досудового розсліду-
вання резонансних злочинів».

2. Цей документ має врегульовувати пи-
тання взаємодії між правоохоронними ор-
ганами під час розслідування резонансних 
злочинів (в тому числі вчинених з мотивів 
расової, національної, релігійної та іншої не-
терпимості). 

3. Процес його підготовки повинен мати 
високий рівень публічності й потребує обгово-
рення не лише серед практиків і науковців, 
а також і серед громадськості, правозахисних 
організацій.

4. При підготовці вказаного документа 
необхідно враховувати заходи, передбаче-
ні окремими програмами і стратегіями, які 
спрямовані на реформування правоохорон-
них органів. До таких можливо віднести по-
ложення Національної стратегії у сфері прав 
людини на період до 2020 року, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 23 листопада 2015 року № 1393-р, та 
Стратегії національної безпеки України, за-
твердженої Указом Президента України від 
26 травня 2015 року № 287/2015.

Узгодження запропонованих дій із зазна-
ченими стратегіями дасть змогу забезпечити 
комплексний підхід до вирішення проблем 
нормативно-правового урегулювання орга-
нізації досудового розслідування криміналь-
них правопорушень, які набули суспільного 
резонансу, і забезпечить нарощування спро-
можностей правоохоронних органів довести 
рівень їх готовності до невідкладного реагу-
вання на виклики й загрози національній 
безпеці України.
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Олександр ЧЕРНЯК

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ РЕЗОНАНСНИХ ЗЛОЧИНІВ

Проаналізовано проблемні питання реагування прокурора на кримінальні правопору-
шення, які набули негативного суспільного резонансу. Зауважено про необхідність удоско-
налення міжвідомчих нормативно-правових актів, які регламентують порядок досудового 
розслідування кримінальних правопорушень, що набули суспільного резонансу.

Ключові слова: резонансні злочини; суспільний резонанс; негативний резонанс; злочи-
ни на ґрунті нетерпимості. 

Александр ЧЕРНЯК

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

РЕЗОНАНСНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Проанализированы проблемные вопросы реагирования прокурора на уголовные пре-
ступления, которые приобрели негативный общественный резонанс. Обращено внимание 
на необходимость усовершенствования межведомственных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок досудебного расследования уголовных преступлений, которые 
приобрели общественный резонанс.

Ключевые слова: резонансные преступления; общественный резонанс; негативный ре-
зонанс; преступления на почве ненависти.

Oleksandr CHERNIAK

ISSUES OF NORMATIVE AND LEGAL REGULATION OF PRETRIAL 
INVESTIGATION ORGANISATION OF HIGH-PROFILE CRIMES

In this article had been analyzed problem aspects of prosecutors reaction to criminal offences 
which gained negative resonance. Attention has been paid to the necessity of improvement 
interdepartmental normative – legal acts governing the pre-trial investigation of criminal offenses, 
which gained publicity.

Keywords: resonant crimes; publicity resonance; negative resonance; hate crime.
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Від своєчасності виконання посадовими 
особами своїх службових обов’язків багато у 
чому залежить реальне забезпечення прав 
людини, особливо, коли вона перебуває 
під вартою. Євроінтеграційний рух Украї-
ни вимагає від законодавця передбачити 
включення категорій, визначених у конвен-
ціях та якими керується Європейський суд 
з прав людини (ЄСПЛ), до національного 
законодавства. З огляду на це актуальним 
є дослідження категорії негайності у кон-
тексті Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (Конвенція) та по-
зиції ЄСПЛ при звільненні осіб, що трима-
ються під вартою.

Окремі аспекти положень Конвенції та 
практики Європейського суду з прав лю-
дини висвітлено у роботах М.М. Антоно-
вича, Ю.Л. Бєлоусова, М.В. Блажиєвської, 
А.Б. Блага, С.Ю. Бутенка, О.І. Вінгловської, 
О.О. Житного, Д.О. Кобзіна, В.П. Кононенко, 
Л.М. Лобойка, В.Т. Маляренка, В.Є. Марма-
зова, В.С. Олійника, О.М. Толочка, Г.Ю. Юд-
ківської та інших. Разом з тим у більшості 
робіт положення Конвенції та практика 
ЄСПЛ розглядаються в контексті міжна-
родного права. Тому питання дослідження 

строків у кримінальному провадженні у 
контексті Конвенції та позиції Суду зали-
шається актуальним.

Метою статті є визначення сутності тер-
міна «негайно», що застосовується при 
звільненні осіб з-під варти.

Згідно з тлумачним словником україн-
ської мови у загальному теоретичному розу-
мінні строк – це встановлений, визначений 
для кого-, чого-небудь відрізок часу; відрі-
зок часу взагалі, встановлений, призначе-
ний час, момент [1, с. 785].

У Кримінальному процесуальному ко-
дексі України (КПК України) надано 
визначення процесуальних строків – це 
встановлені законом або відповідно до 
нього прокурором, слідчим суддею або су-
дом проміжки часу, у межах яких учасни-
ки кримінального провадження зобов’яза-
ні (мають право) приймати процесуальні 
рішення чи вчиняти процесуальні дії. Об-
числюються строки годинами, днями і мі-
сяцями [2].

Стаття 5 Конвенції передбачає наявність 
трьох термінів, які стосуються строку ви-
конання певних дій: «негайно», «упродовж 
розумного строку», «без зволікань» [3]. Зна-
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чення цих термінів залежно від контексту, 
в якому вони застосовані, є різним.

Зазвичай нормативні положення Конвен-
ції сформульовано, як це притаманно між-
народно-правовим актам, у досить абстрак-
тних, надто загальних, нерідко оціночних 
поняттях, і чітких критеріїв, які визначали 
б вказані поняття або трансформували їх в 
різні проміжки часу: години, дні, місяці, – 
немає. Тому роз’яснення та конкретизація 
положень Конвенції подаються в рішеннях 
ЄСПЛ у конкретних справах.

Варто зазначити, що вимога «розумності 
строку» передбачена у п. 3 ст. 5 Конвенції: 
«Кожен, кого заарештовано або затрима-
но … має негайно постати перед суддею чи 
іншою посадовою особою, якій закон надає 
право здійснювати судову владу, і йому 
має бути забезпечено розгляд справи судом 
упродовж розумного строку або звільнення 
під час провадження».

Про розумність строків ідеться і у п. 1 
ст. 6 Конвенції: «Кожен має право на спра-
ведливий і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку незалежним і 
безстороннім судом, встановленим законом, 
який встановить обґрунтованість будь-яко-
го висунутого проти нього кримінального 
обвинувачення...».

На перший погляд, вимоги «розумності 
строків», викладені у наведених статтях 
Конвенції, нічим не відрізняються. Нато-
мість більш ретельний їх аналіз свідчить, 
що поняття «розумного строку» відповідно 
до п. 3 ст. 5 Конвенції стосується проміжку 
часу від моменту арешту і до моменту ви-
несення рішення судом першої інстанції. 
Це вбачається і з рішень ЄСПЛ. Зокрема, 
у справі Мюллер проти Франції (1997 рік) 
ЄСПЛ дійшов висновку про наявність по-
рушення цього положення, оскільки затри-
маний перебував у запобіжному ув’язненні 
протягом чотирьох років, а судові органи 
діяли не так швидко, як належало, хоча 
заявник однозначно визнав злочини, як 
тільки почалося розслідування, і надалі 
не подавав жодних клопотань, які могли б 
сповільнити його хід. Таким чином, строк, 
проведений паном Мюллером у запобіжно-

му ув’язненні, перевищив розумний строк, 
передбачений п. 3 ст. 5 Конвенції [4].

Зміст категорії «розумні строки» у кон-
тексті п. 1 ст. 6 Конвенції розглядається 
при здійсненні правосуддя судом. У справі 
«Шумахер проти Люксембургу» (2004 рік) 
суд зауважив, що період, який треба врахо-
вувати для оцінки тривалості процедури, 
з огляду на «розумний строк» розпочався 
24 жовтня 1991 року, коли суддя-дізнавач 
висунув заявникові обвинувачення. Щодо 
дати закінчення строку, то ЄСПЛ послався 
на свою постійну судову практику, відповід-
но до якої період, що треба враховувати при 
застосуванні ст. 6, поширюється щонаймен-
ше до дати, коли ухвалюють рішення про 
виправдання або засудження, навіть якщо 
таке рішення ухвалює апеляційна інстан-
ція. В зазначеній справі жодна із судових 
інстанцій не приймала рішення по суті, 
таким чином, заявник врешті не був ані 
виправданий, ані засуджений. Тож слід за-
значити, що заявник перебував у стані очі-
кування щодо кінцевого результату  своєї 
справи до дати, коли відбулось закриття 
порушеної проти нього кримінальної спра-
ви на підставі терміну давності. З огляду 
на це Європейський суд вважає, що період, 
який слід розглядати, закінчився з рішен-
ням, ухваленим 17 листопада 2000 року. 
В цьому випадку порушено умови п. 1 ст. 6 
Конвенції [5].

Положення Конвенції щодо «розумності 
строків» знаходять своє відтворення в на-
ціональному законодавстві. Зокрема, у ч. 1 
ст. 28 КПК України вказано, що під час 
кримінального провадження кожна проце-
суальна дія або процесуальне рішення по-
винні бути виконані або прийняті в розумні 
строки. Розумними вважаються строки, що є 
об’єктивно необхідними для виконання про-
цесуальних дій та прийняття процесуаль-
них рішень. Розумні строки не можуть пере-
вищувати передбачені КПК України строки 
виконання окремих процесуальних дій або 
прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідуван-
ня у розумні строки забезпечує прокурор, 
слідчий суддя (в частині строків розгляду 
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питань, віднесених до його компетенції), 
а судового провадження – суд. Критеріями 
для визначення розумності строків під час 
кримінального провадження є складність 
кримінального провадження; поведінка 
учасників кримінального провадження; 
спосіб здійснення слідчим, прокурором і 
судом своїх повноважень (ч. 2 та ч. 3 ст. 28 
КПК України).

З метою забезпечення дотримання суда-
ми розумних строків розгляду справ пле-
нум Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ 
у постанові від 17 жовтня 2014 року № 11 
«Про деякі питання дотримання розумних 
строків розгляду судами цивільних, кримі-
нальних справ і справ про адміністративні 
правопорушення» надав судам роз’яснення, 
що при визначенні меж перебігу розумних 
строків у кримінальному провадженні вра-
ховується як період досудового розслідуван-
ня, так і період судового розгляду і апеля-
ційного провадження. При цьому перебіг 
строків у кримінальному провадженні по-
чинається з часу, коли особі повідомлено 
про підозру, або з моменту затримання осо-
би за підозрою у вчиненні кримінального 
правопорушення, а закінчується у момент, 
коли вирок набрав законної сили або кри-
мінальне провадження закрито в цілому чи 
щодо конкретної особи [6].

Розумність строку, передбачена п. 1 ст. 6 
Конвенції, полягає в тому, щоб захищати 
осіб, які залучаються до сфери криміналь-
ного провадження, від надмірних процесу-
альних зволікань, оберігати всіх тих, кому 
вручено письмове повідомлення про підо-
зру, від занадто тривалого перебування у 
стані невизначеності відносно своєї долі. 
Вона стосується усієї тривалості криміналь-
ного провадження, починається з моменту 
письмового повідомлення особі про підозру 
і триває до закінчення судового розгляду 
та вступу судового рішення в законну силу. 
Тобто має забезпечити своєчасне завершен-
ня кримінального провадження. Натомість 
положення п. 3 ст. 5 Конвенції мають від-
ношення до особистої свободи, їх основним 
завданням є дотримання встановленого 

законом порядку затримання та тримання 
під вартою особи.

Вимога щодо «негайності» зафіксована у 
п. 2 та п. 3 ст. 5 Конвенції. Положення п. 2 
ст. 5 мають забезпечити, щоб особа була по-
інформована про причини її затримання та 
арешту поліцією. Ця гарантія повинна дати 
можливість затриманій особі оскаржити об-
ґрунтованість підозри до суду, що стало го-
ловною умовою взяття під варту. 

ЄСПЛ виявив порушення п. 2 зазначе-
ної статті Конвенції у справі «Ван дер Леєр 
проти Нідерландів» (1990 рік), у якій ор-
гани влади не надали заявниці не лише 
інформації про підстави поміщення її до 
психіатричного закладу, а й не поінформу-
вали її про те, що вона фактично перебуває 
в умовах позбавлення волі [7]. Разом з тим 
у справі «Чонка проти Бельгії» (2002 рік) 
суд не виявив порушень п. 2 ст. 5 Конвенції, 
оскільки було очевидним, що позбавлена 
свободи особа знала про причини застосу-
вання такого заходу [8].

Наведена вимога «негайності» щодо 
обов’язковості інформування затриманої 
особи про підстави затримання та визна-
чення вчинення конкретного злочину, а та-
кож повідомлення інших осіб про затриман-
ня знаходить своє відтворення у ч. 4 ст. 208 
та ст. 213 КПК України.

Правова позиція ЄСПЛ щодо тлума-
чення категорії «негайно» у контексті п. 3 
ст. 5 Конвенції сформульована у рішеннях 
у справах «Броуган та інші проти Сполу-
ченого Королівства» (1988 рік) [9], «Костер 
проти Нідерландів» (1991 рік) [10], «Ка-
нджов проти Болгарії» (2009 рік) [11] тощо. 
Не погодившись із аргументами урядів про 
те, що в цих справах строки тримання під 
вартою можуть бути виправдані з огляду на 
надзвичайний стан та терористичний акт, 
ЄСПЛ дійшов висновку, що ніхто із заяв-
ників не був припроваджений «негайно» до 
судової інстанції чи звільнений «негайно» 
після затримання, і навіть найкоротший 
із чотирьох строків тримання під вартою, а 
саме – чотири дні й шість годин, проведені 
в поліцейському ув’язненні, у справі «Броу-
ган та інші проти Сполученого Королів-
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ства» виходить за рамки суворих обмежень 
часу, дозволених п. 3 ст. 5 Конвенції. Той 
факт, що затримання і тримання заявни-
ків під вартою були здійснені із законною 
метою, не викликає сумніву. Проте ЄСПЛ 
не виявив жодних особливих труднощів чи 
виняткових обставин, які завадили б пред-
ставникам влади припровадити заявників 
до судді набагато раніше [9].

Порушення вимог п. 3 ст. 5 Конвенції 
ЄСПЛ встановлено у справі «Нечипорук і 
Йонкало проти України» у зв’язку з тим, що 
заявник постав перед суддею тільки через 
6 днів після затримання, що не відповідає 
вимозі «негайності» [12].

У національному законодавстві поло-
ження Конвенції щодо «негайності» звіль-
нення з-під варти імплементовано у КПК 
України (ст. 202) та Закон України «Про по-
переднє ув’язнення» (ст. 20) [13].

Практика застосування викликає потре-
бу у тлумаченні категорії «негайності» при 
звільненні осіб, що тримаються під вартою, 
що сприятиме прийнятності застосування 
зазначеної категорії та можливості уникну-
ти порушень положень Конвенції.

Варто зазначити, що у разі застосування 
запобіжного заходу у вигляді особистого зо-
бов’язання підозрюваний, обвинувачений, 
який був затриманий, звільняється з-під вар-
ти негайно в момент ухвалення слідчим суд-
дею, судом рішення про застосування до ньо-
го запобіжного заходу у вигляді особистого 
зобов’язання. При застосуванні запобіжного 
заходу у вигляді особистої поруки – негайно 
після надання його поручителями зобов’я-
зання. Якщо застосовано запобіжний захід у 
вигляді домашнього арешту – негайно після 
доставлення до місця проживання. При вне-
сенні застави, визначеної слідчим суддею, 
судом в ухвалі про застосування запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою, – піс-
ля перевірки документа про внесення заста-
ви, яка не може тривати більше одного робо-
чого дня (ч.ч. 1–4 ст. 202 КПК України).

Натомість виникає питання: який пови-
нен прийматися часовий проміжок у разі 
закінчення дії ухвали слідчого судді, суду 
про тримання під вартою або закінчення 

передбаченого законом строку тримання 
під вартою як запобіжного заходу, закінчен-
ня максимального строку тимчасового або 
екстрадиційного арешту та його припинен-
ня, звільнення особи з-під екстрадиційного 
арешту судом, зміни запобіжного заходу 
під час перебування особи в установі попе-
реднього ув’язнення тощо.

Відповідь на це знаходимо у рішеннях 
ЄСПЛ, зокрема у справі «Лабіта проти Іта-
лії» (2000 рік) [14]. Так, ЄСПЛ встановив, 
що затримка у справі зі звільненням за-
явника тільки частково була пов’язана з 
потребою виконати відповідні адміністра-
тивні формальності. Додаткова затримка зі 
звільнення заявника з 0 год. 25 хв. до ран-
ку 13 листопада 1993 року була викликана 
відсутністю реєстратора. Тільки після його 
появи були проведені всі формальності, 
пов’язані із звільненням. З огляду на ці об-
ставини подальше тримання заявника під 
вартою після повернення його у в’язницю не 
було першим заходом у виконанні постано-
ви про його звільнення. Отже, з цієї причи-
ни порушено п. 1 ст. 5 Конвенції.

Про порушення положення п. 1 ст. 5 Кон-
венції ЄСПЛ дійшов висновку і у справі «Де-
єрлі та інші проти Туреччини» (2008 рік) [15], 
де розпорядження звільнити заявників, ви-
дане 3 липня 2001 року, передали того ж дня 
о 17 год. 50 хв. до установи, де перебувала осо-
ба. Однак їх звільнено лише наступного дня, 
із затримкою від 18 год. 15 хв. до 23 год. 35 хв. 
Уряд не надав чіткого погодинного звіту про 
дії та формальні процедури, до яких вдава-
лись уповноважені працівники в’язниці при 
звільненні, а тому твердження уряду про те, 
що заявники не мали жодної затримки із 
звільненням, не можна брати до уваги, і роз-
порядження про звільнення не узгоджується 
з вимогами Конвенції.

Таким чином, враховуючи вимоги Кон-
венції та практику ЄСПЛ, категорія «негай-
ності» при звільненні особи, що перебуває 
під вартою, передбачає певний термін для 
виконання рішення у зв’язку із дотриман-
ням формальних процедур звільнення, що 
часто є неминучим, хоча цей проміжок часу 
повинен бути зведений до мінімуму.
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Валентин НЕДІЛЬКО

ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ  
КАТЕГОРІЇ НЕГАЙНОСТІ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ОСІБ,  

ЩО ТРИМАЮТЬСЯ ПІД ВАРТОЮ

Досліджено досвід національного законодавства щодо визначення категорії негайності 
при звільненні осіб, що тримаються під вартою. Встановлено основні підходи до визначен-
ня категорії негайності у контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних 
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свобод. Розглянуто практику Європейського суду з прав людини щодо правильного розу-
міння категорій «розумний строк» та «негайно».

Ключові слова: запобіжні заходи; тримання під вартою; практика Європейського суду з 
прав людини; «розумний строк»; «негайно».

Валентин НЕДИЛЬКО

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
КАТЕГОРИИ НЕОТЛОЖНОСТИ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ЛИЦ,  

СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Исследован опыт национального законодательства по определению категории неотлож-
ности при освобождении лиц, содержащихся под стражей. Установлены основные подходы 
к определению категории неотложности в контексте Конвенции о защите прав человека и 
основоположных свобод. Рассмотрена практика Европейского суда по правам человека в 
правильном понимании категорий «разумный срок» и «немедленно».

Ключевые слова: меры пресечения; содержание под стражей; практика Европейского 
суда по правам человека; «разумный срок»; «немедленно».

Valentyn NEDILKO

HERMENEUTICAL APPROACHES TO IDENTIFYING OF IMMEDIACY 
CATEGORY DURING RELEASING PERSONS FROM CUSTODY

The article examines the experience of national legislation regarding the definition of the category 
of urgency in the release of detainees. The main approaches to definition of the category of urgency 
in the context of the Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms. 
Discussed the practice of the European court of human rights concerning the right understanding 
of the categories of «reasonable time» and «immediately.»
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time»; «immediately».
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На сьогодні доволі актуальним є питання 
реалізації у кримінальному процесі України 
прокурорської функції – нагляду за досудовим 
розслідуванням (дізнанням та досудовим слід-
ством) у формі процесуального керівництва як 
суттєвого засобу виховного впливу на діяль-
ність слідчого для оптимізації розслідування 
кримінальних проваджень, а також належної 
форми забезпечення правових гарантій учас-
никам зазначеного процесу. Це пов’язано з 
тим, що саме активізація необхідного вихов-
ного впливу на слідчі органи є частиною орга-
нізації прокурорами процесуального керівни-
цтва досудовим розслідуванням. 

Не менш важливою з позицій виховної ді-
яльності є й сфера прокурорського нагляду за 
додержанням законiв під час виконання су-
дових рішень у кримінальних справах, а та-
кож при застосуванні інших заходів приму-
сового характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян. Також окремого 
дослідження потребує виховний вплив проку-
рора під час здійснення функції підтримання 
державного обвинувачення в суді. Безумовно, 
не оминути при цьому й поки ще існуючу в 
органах прокуратури функцію розслідуван-
ня, у якій досить добре відображено виховний 
аспект слідчої діяльності, зважаючи на про-
цесуальний характер провадження окремих 
слідчий дій, особливості вдачі, темперамент 
його учасників.

Метою статті є ґрунтовний аналіз виховної 
діяльності в органах прокуратури України, 
яка виходить за межі внутрішньосистемних 

напрямів функціонування цього відомства, 
оскільки досягається через реалізацію його 
конституційних функцій, що виявляються 
ззовні. Завданням цієї наукової праці є: до-
слідження основних напрямів прокурорської 
діяльності та виокремлення шляхів їх опти-
мізації у розрізі виховного впливу на об’єкти 
професійної діяльності в межах кримінальної 
юстиції.

Окремим організаційно-правовим та тео-
ре тичним аспектам реалізації функцій ор-
ганів прокуратури в кримінально-правовій 
сфері присвячені роботи як учених-юристів 
(М. Якимчук, Г. Середа, М. Мичко, Д. Мір-
ковець, О. Бандурка, Л. Давиденко, Л. Гри-
цаєнко, О. Кобець, Л. Жиліна), так і юридич-
них психологів, конфліктологів (І. Бевзюк, 
М. Костицький, В. Коновалова, О. Фролова, 
Я. Радзивидло, Л. Радухівська, М. Кроз та 
ін.). Проте на сьогодні не можна з упевнені-
стю стверджувати про проведення ґрунтов-
ного теоретико-прикладного дослідження 
питання реалізації означених вище функцій 
з огляду на виховну діяльність органів про-
куратури України.

Ефективність прокурорського нагляду, зо-
крема у формі процесуального керівництва, 
залежить від рівня та динаміки розвитку 
притаманних прокурорському працівнику 
(успадкованих та надбаних) професійно важ-
ливих якостей, їх структури, індивідуального 
стилю професійної діяльності фахівця, тобто 
«суб’єктивний чинник є системним, а не од-
номірним» [1]. Як зазначає М. Руденко, «... всі 
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кримінальні процесуальні повноваження 
прокурора, закріплені в ст. 36 Кримінального 
процесуального кодексу України (КПК Украї-
ни), підпорядковані забезпеченню успішної 
реалізації як основної (конституційної) його 
кримінальної процесуальної функції – нагля-
ду за додержанням законів усіма учасниками 
досудового розслідування, так і додаткової, 
що виконується на цій стадії кримінального 
провадження – процесуального керівництва 
владними суб’єктами (дізнавач, слідчий), які 
безпосередньо розслідують кримінальне пра-
вопорушення» [2, с. 167].

Окрім наглядових прокурори здійснюють 
ще й інші спеціальні функції, а саме коор-
динації, профілактики та виховання. Отже, 
і регулювання взаємовідносин процесуаль-
них керівників зі слідчими різних відомств 
може здійснюватися за допомогою двох ос-
новних груп методів: 1) організаційно-розпо-
рядницьких; 2) соціально-психологічних [1]. 
На нашу думку, до цього переліку варто до-
дати ще й третю групу методів – «виховних», 
адже, як наголошують науковці Національ-
ної академії прокуратури України, методи 
прокурорського нагляду в цій сфері можуть 
також мати виховний характер [3, с. 102]. 

Перша група методів реалізується через 
зміну об’єктивних чинників (правових норм, 
процедур, обсягу обов’язків і повноважень 
тощо) й передбачає постановку нових цілей 
та завдань, чітке визначення ступеня відпо-
відальності кожного працівника, створення 
стабільних підрозділів прокуратур і обґрунто-
ване призначення їх керівників; друга –  через 
інформування, мотивування, демонстрацію 
негативних наслідків міжособистісних кон-
фліктів тощо [1]. Третя, на наш погляд, дося-
гається через заходи виховного впливу – пе-
реконання, стимулювання, покарання. 

Тож, як слушно зазначив В. Біляєв, зав-
дяки прокурорському нагляду здійснюється 
реальний вплив на покращення стану проти-
дії злочинності, підвищується ефективність 
профілактики злочинів, захисту прав і свобод 
громадян та інтересів держави від злочинних 
посягань, у тому числі щодо відшкодування 
завданих їм збитків [4]. На справедливу дум-
ку вчених (О.  Литвак, А. Матвієць, С. Подко-
паєв, О. Толочко, П. Шумський), ефективний 
захист прокурором прав і законних інтересів 

осіб у межах кримінальної юстиції має вели-
ке виховне значення [3, с. 102]. Вважаємо, 
що психологічний ефект виховного впливу 
прокурора на об’єкти професійного інтересу 
зумовлюється тим, наскільки для них є сут-
тєвим ступінь особистісної значущості ідеї або 
відносин, які існують в смисловому змісті та-
кого впливу. Суттєвого значення при цьому 
набуває увага прокурора до власного вико-
ристання оптико-кінетичної системи знаків 
(жести – рухи рук, міміка – вираз обличчя, 
пантоміміка – пози тіла), паралінгвістичної 
системи (вокалізація мовлення, його тональ-
ність) та екстралінгвістичної системи (темп 
мовлення, паузи, сміх тощо), а також просто-
рово-часові параметри організації педагогіч-
ного спілкування, в яких активно відобра-
жаються емоційні реакції, стани й почуття 
дорослого, його ставлення до педагогічної 
ситуації загалом [5]. 

Варто зазначити, що процесуальний керів-
ник – прокурор, впливаючи у виховних цілях 
на слідчого через усні зауваження чи письмо-
ві акти реагування на допущені недоліки, не 
повинен перейти межу дозволеного, оскільки 
необхідно зважати і на внутрішнє переконан-
ня слідчого. Крім того, прокурор як процесу-
альний керівник наділений правом надання 
вказівок слідчому лише щодо проведення 
слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій, інших процесуальних дій, 
в жодному разі не правом надання вказівок 
на прийняття процесуальних рішень. 

До того ж у ст.ст. 311–313 КПК України 
чітко виписано, що слідчий має право оскар-
жити до прокуратури вищого рівня стосовно 
прокуратури, в якій обіймає посаду прокурор, 
рішення, дії чи бездіяльність процесуально-
го керівника. У цьому разі слід навести нау-
кову позицію М. Мичка, який зауважив про 
недоцільність прокурору змушувати слідчого 
діяти всупереч його внутрішньому переко-
нанню, це може «налаштувати його з почут-
тя суперечливості на формальне виконання 
службового обов’язку» [6, с. 138], що також не 
сприятиме слідству [7]. Тому, на думку дея-
ких учених, перш ніж вимагати дотримання 
законності від будь-кого прокурор повинен 
сам бути щодо цього зразком, мати не тільки 
юридичне, а й моральне право вимагати ви-
конання законів іншими [3, с. 31].
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Вважаємо, що найкращим варіантом ви-
ховного впливу прокурора – процесуального 
керівника на слідчого буде чітко налагодже-
на взаємодія між ними. «Взаємодія прокурора 
як процесуального керівника з органами опе-
ративно-розшукової діяльності проявляється 
безпосередньо у певних дорученнях з боку 
прокурора, адже останній має право доруча-
ти слідчому, органу досудового розслідування 
проведення у встановлений прокурором строк 
слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій, інших процесуальних дій 
або давати вказівки щодо їх проведення чи 
брати участь у них, а в необхідних випад-
ках – особисто проводити слідчі (розшукові) 
та процесуальні дії в порядку, визначеному 
КПК України; доручати проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих (роз-
шукових) дій відповідним оперативним під-
розділам. Доручення та вказівки прокурора 
про проведення слідчих (розшукових) дій та 
негласних слідчих (розшукових) дій, надані 
відповідно до його компетенції та повнова-
жень слідчим та оперативним підрозділам, 
є обов’язковими для їх виконання» [8, с. 144].

До речі, на недостатній рівень взаємодії 
між зазначеними суб’єктами вказується і 
в рішенні Консультативної ради при Гене-
ральній прокуратурі України від 7 листопада 
2014 року № 5-1/14 [9]. 

З психологічних міркувань найкращим за-
собом налагодження результативної взаємодії 
виступає спілкування прокурора зі слідчим. 
Ще раніше О. Бодальов [10, с. 4] та Є. Кузь-
мін [11, с. 4] акцентували увагу на тому, що 
від правильної організації спілкування за-
лежать результати предметно- практичної 
діяльності (взаємодія людей в колективній 
діяльності). На думку Є. Руденського, взає-
модія визначається як стійке виконання дій, 
спрямованих на те, щоб викликати зворотну 
реакцію (відповідь) партнера, де ця реакція 
породжує реакцію впливаючого суб`єкта [12, 
с. 53]. Взаємодія як процес характеризується: 
сукупною кооперативною діяльністю; інфор-
маційним зв`язком (обмін інформацією); вза-
ємовпливом та взаєморозумінням [13, с. 54]. 

Вважаємо більш прийнятною з цього при-
воду думку І. Гуткіна, згідно з якою взаємодія 
визначається як засноване на законі співро-
бітництво самостійних, не підпорядкованих 

один одному органів, при якому вони діють 
узгоджено, доцільно, поєднуючи притаманні 
їм способи, засоби та методи, правильне поєд-
нання яких, як підкреслює автор, повинно за-
безпечити успіх у попередженні, розкритті та 
розслідуванні злочинів, а також притягненні 
до відповідальності осіб, які їх вчинили, і від-
шкодуванні заподіяної ними шкоди [13, с. 70]. 

Під це визначення цілком підпадають 
прокурори, судді, адвокати та слідчі, які не-
минуче вступають у процес спілкування, 
регламентований їх правами та обов’язками 
щодо розслідування та нагляду за процесом 
розслідування кримінальних проваджень та 
надалі підтримання публічного обвинувачен-
ня в суді. Для оптимізації такої взаємодії вар-
то налагодити особисті стосунки між її учас-
никами, тобто з позицій психологічної науки 
встановити психологічний контакт. Це, на 
думку В. Коновалової, дає змогу не тільки 
одержати інформацію та створити для цього 
необхідну обстановку, але й, з другого боку, 
отримати можливість для виконання вихов-
них функцій стосовно осіб, з якими він вста-
новлюється [14, с. 54].

Для ефективності налагодження психо-
логічного контакту прокурору та слідчому 
як особистостям необхідно мати такі етичні, 
моральні риси, як взаємоповага, культура 
мовлення, щирість, прямолінійність, відчут-
тя міри тощо. Вважається, що кожний про-
курорський працівник повинен мати такт, 
чітко розмежовувати взаємини зі слідчим чи 
адвокатом. [15, с. 9]. Особливого значення, 
як стверджує О. Силін, набуває державна 
культура прокурора, в основу якої покладено 
систему цінностей, етичних принципів і мо-
ральних норм [16, с. 12]. 

Ці положення цілком співзвучні з вихов-
ним впливом прокурорів, що досягається ними 
під час реалізації в суді функції підтримання 
публічного обвинувачення. Як наголошує 
І. Билиця, «… підтримуючи державне обвину-
вачення, прокурор не повинен забувати про 
виховний вплив, який має нести в собі судо-
вий процес. Тому він має слідкувати за своїми 
висловлюваннями, репліками та жестами, що 
використовує під час судових засідань. Проку-
рор не зможе виконати поставлених перед ним 
завдань, якщо сам не буде слідувати вимогам 
закону та морально-етичних норм» [17]. Вче-
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ний вважає, для того щоб діяльність проку-
рора, яка спрямована на доведення від імені 
держави тези щодо винуватості особи у вчи-
ненні кримінального правопорушення, сприя-
ла посиленню виховного впливу суду та утвер-
дженню авторитету прокуратури, державний 
обвинувач повинен дотримуватися виключно 
моральних та професіональних позицій [17]. 

Отже, завдання прокурора при підтриман-
ні обвинувачення, на думку деяких учених 
(В. Кикоть, О. Столяренко та ін.), полягає не 
тільки у викритті підсудного, а й в знахо-
дженні ефективних засобів виховання всіх 
присутніх у дусі високої моралі. Успіх пере-
виховання підсудного залежить від своєчас-
ного виявлення та усунення причин, умов, 
що сприяли вчиненню злочинів, тому про-
курору необхідно піддати глибокому аналізу 
і дати належну оцінку тим фактам, які при-
звели до злочину. З цією метою він звертає 
увагу на: а) обставини, що спричинили фор-
мування в особи антигромадської установки 
(умови морального формування особистості), 
б) обставини, що спонукали особу до вчинен-
ня цього злочину (та конкретна життєва ситу-
ація, яка викликала рішучість діяти певним 
чином); в) обставини, що сприяли досягненню 
злочинного результату і приховуванню слідів 
злочину; г) осіб, відповідальних за ті недо-
ліки та упущення, які призвели до скоєння 
злочину; д) заходи, яких необхідно вжити для 
усунення причин і умов, що призвели до вчи-
нення злочину [18, с. 321]. 

Виховний вплив судового розгляду мож-
на поділити на безпосередній (тобто зверне-
ний на учасників процесу та осіб, присутніх 
у залі судового засідання) і опосередкований 
(звернений на суспільство загалом). Опосе-
редкований вплив здійснюється завдяки по-
відомленням у пресі, по радіо, телебаченню, 
а також через осіб, присутніх у залі суду, і, 
насамкінець, через усіх громадян, які мають 
своє моральне судження щодо конкретної 
кримінальної справи [18, с. 321]. 

Саме під час судових дебатів прокурором 
подається узагальнена морально-правова 
оцінка як самого вчинку, так і особистості під-
судного, а сама промова має виховний вплив. 
У дебатах громадяни повинні переконатися 
в реальності дотримання гарантій прав осо-
бистості в кримінальному процесі. Натомість 

необ’єктивність характеристики підсудно-
го, його «виправдання» або «звинувачення» 
в промові прокурора сприяє підриву всього 
морально- виховного впливу судового розгля-
ду [19, с. 224, 225]. 

Це стосується, зокрема, і взаємин про-
курора з адвокатом, адже гармонічна по-
будова взаємовідносин між державним об-
винувачем і захисником, які щонайкраще 
відповідають вимогам культури, поваги, 
психолого- педагогічного такту, – серйозна й 
суттєва передумова підвищення виховного 
впливу судового розгляду на всіх його учас-
ників [20]. Як слушно зауважують О. Литвак 
та П. Шумський, у відносинах з учасниками 
кримінального судочинства прокурору слід 
дотримуватися офіційно- ділового стилю, ви-
являти принциповість і витримку, безсторон-
ність і повагу [21, c. 9]. 

Успішно виконувати завдання такий пра-
цівник прокуратури, на думку вчених, зможе 
лише, якщо чітко усвідомить соціальну зна-
чимість власної діяльності і матиме почуття 
відповідальності, буде здатний здійснювати 
моральний самоконтроль, внутрішню самоо-
цінку з позицій відповідності своєї поведінки 
вимогам моралі, самостійно формулювати 
для себе моральні завдання та вимагати від 
себе їх виконання [21, c. 9]. Отже, завдання 
прокурора при підтриманні обвинувачення, 
на думку деяких учених (В. Кикоть, О. Сто-
ляренко та ін.), полягає не тільки у викритті 
підсудного, а й в знаходженні ефективних за-
собів виховання всіх присутніх на принципах 
високої моралі. Успіх перевиховання підсуд-
ного залежить від своєчасного виявлення та 
усунення причин, умов, що сприяють вчинен-
ню злочинів [18]. 

Особливостями здійснення прокурорськи-
ми працівниками виховного впливу на об’єк-
ти професійної діяльності у кримінально- 
правовій сфері є те, що він відбувається 
через реалізацію ними функцій: нагляду за 
досудовим розслідуванням (дізнанням та до-
судовим слідством) у формі процесуального 
керівництва для оптимізації розслідування 
кримінальних проваджень, а також належної 
форми забезпечення правових гарантій учас-
никам зазначеного процесу; підтримання пу-
блічного обвинувачення в суді, під час якого 
прокурор здійснює виховний вплив завдяки 
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більш поглибленим роз’ясненням сутності і 
значення тих фактів, що були сприйняті на 
судовому слідстві, аналізом правових норм. 

Під виховний вплив прокурора підпадають 
абсолютно всі організаційно-правові заходи, 
що покладені у сферу нагляду та його діяль-
ності в суді. Ефективність його здійснення в 
області кримінальної юстиції залежить від 
рівня та динаміки розвитку притаманних 
прокурорському працівнику (успадкованих 

та надбаних) професійно важливих якостей, 
їх структури та індивідуального стилю профе-
сійної діяльності фахівця.

Перспективними напрямами дослідження 
зазначеної проблеми вбачаємо: здійснення 
порівняльного аналізу зарубіжного досвіду 
щодо виховного впливу в межах криміналь-
ної юстиції, а також подальший пошук ак-
тивних форм і методів у цій царині прокурор-
ської діяльності.

Список використаних джерел:
1. Озерський І.В. Організаційно-правовий та психологічний аналіз прокурорського нагляду 

за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництв / І.В. Озерський // Порівняльно- 
аналітичне право. – 2014. – № 1. – С. 282–286.

2. Руденко М. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як нова функція прокура-
тури України: поняття, зміст і структура / М. Руденко // Науковий часопис Національної академії 
прокуратури України. – 2014. – № 1. – С. 160–168.

3. Основи прокурорської діяльності : навчальний посібник / (уклад. Литвак О.М., Матвієць А.А., 
Подкопаєв С.В., Толочко О.М., Шумський П.В.); за ред. проф. Литвака О.М. – Дрогобич: Просвіт, 2012. – 
176 с.

4. Біляєв В.О. Проблеми застосування прокурорського керівництва як методу нагляду за дотри-
манням законності під час оперативно-розшукової протидії злочинності / В.О. Біляєв // Наше право. – 
2013. – № 7. – С. 98–102.

5. Власова О.І. Педагогічна психологія: [навч. посіб.] / О.І. Власова. – К.: Либідь, 2005. – 400 с. 
6. Мичко М.І. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України: дис. ... д-ра юрид. 

наук: 12.00.10 / Мичко М.І.– Х., 2001. – 376 с.
7. Мірковець Д.М. Деякі аспекти співвідношення інституту керівництва досудовим слідством 

із самостійністю та незалежністю слідчого / Д.М. Мірковець // Забезпечення законності в діяльно-
сті органів дізнання та досудового слідства: матер. І Наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 25 березня  
2011 року) / [редкол.: Л.В. Черечукіна, О.Г. Русанова]; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ  
ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 31–35. 

8. Пашковський В.В. Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за органами, 
які здійснюють оперативно-розшукову діяльність / В.В. Пашковський, О.П. Кучинська // Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Вип. 30(2). – С. 143–146.

9. Рішення Консультативної ради при Генеральній прокуратурі України від 7 листопада 2014 року  
№ 5-1/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. gp. gov.ua

10. Бодалев А.А. Восприятие человека человеком / Бодалев А.А. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. – 123 с.
11. Кузьмин Е.С. Роль и значение психологического фактора в управленческой деятельности / 

Кузьмин Е.С. – Л.: Знание, 1973. – С. 64–69.
12. Руденский Е.В. Социальная психология: [курс лекций] / Руденский Е.В. – М.;  Новосибирск: 

ИНФРА-М, 1998. – 224 с.
13. Гуткин И.М. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодей-

ствие / Гуткин И.М. – М.: Юрид. лит., 1973. – 120 с.
14. Коновалова В.О. Правова психологія: [навч. посіб.] / В.О. Коновалова. – Х.: Основа, 1996. – 184 с. 
15. Озерський І.В. Використання прокурором психологічних знань при підтриманні державного 

обвинувачення в суді: [моногр.] / Озерський І.В. – Полтава: Копі-центр, 2008. – 370 с. 
16. Силин А.Б. Культура и этика правосудия и судопроизводства: метод. пособ. [для судей местных 

судов] / Силин А.Б. – Х.: Харьков юридический, 2011. – 68 с.
17. Билиця І. Етичні аспекти підтримання державного обвинувачення в суді [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http: pravoznavec.com.ua/period/article/9458/%B2/
18.  Юридическая педагогика: [учебник] / Кикоть В.Я., Столяренко А.М. – Х.; М.: Юнити-Дана; 

Закон и право, 2004. – 895 с.
19. Луцький А.І. Виховний вплив моральної складової на здійснення судочинства (теоретичний ас-

пект) / А.І. Луцький // Європейські перспективи. – 2012. – № 4(1). – С. 222–226 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http: nbuv.gov.ua/j-pdf/evpe_2012_4(1)__41.pdf



119

Вісник Н
аціональної академії прокуратури У

країни №
 2(48)’2017

МІЖГАЛУЗЕВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

20. Бедь В.В. Юридична психологія: [навч. посіб.] / В.В. Бедь. – Львів: Каравела, 2003. – 376 с.
21. Литвак О. Особливості управління кадрами органів прокуратури України: проблеми право-

вого регулювання / О. Литвак, П. Шумський // Вісник Національної академії прокуратури України. – 
2013. – № 1(29). – С. 5 –10.

Ірина БРУС

ВИХОВНИЙ ВПЛИВ ПРОКУРОРА  
В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Висвітлено окремі теоретико-правові питання щодо особливостей здійснення прокуро-
ром виховного впливу на об’єкти професійної діяльності у кримінально-правовій сфері. 
Проаналізовано такі функції органів прокуратури, як нагляд та підтримання публічного 
обвинувачення, що неминуче пов’язані з виховним впливом, здійснюваним прокурорськи-
ми працівниками в межах кримінальної юстиції. 

Ключові слова: виховна діяльність; виховний вплив; прокурор; державний обвинувач; 
слідчий; процесуальне керівництво.

        
      Ирина БРУС

 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОКУРОРА  

В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ

Раскрыты отдельные теоретико-правовые вопросы относительно особенностей осуществ-
ления прокурором воспитательного влияния на объекты профессиональной деятельности 
в уголовно-правовой сфере. Проведен анализ таких функций органов прокуратуры, как 
надзор и поддержание публичного обвинения, что неизбежно связанно с воспитательным 
влиянием, осуществляемым прокурорскими работниками в системе уголовной юстиции.

Ключевые слова: воспитательная деятельность; воспитательное влияние; прокурор; 
государственный обвинитель; следователь; процессуальное руководство. 

                    
  Iryna BRUS 

EDUCATIVE INFLUENCE OF PROSECUTOR  
IN THE SYSTEM OF CRIMINAL JUSTICE

This research paper focuses on a number of theoretical and legal issues relating to the specifics 
of the educative influence exerted by a public prosecutor on the objects of professional activity in 
the area of criminal justice. The proposed research article analyzes such functions of the public 
prosecution bodies as supervision and public prosecution which are inseparable from the educative 
influence exerted by public prosecutors within the framework of criminal justice. 

Keywords: educative activity; educative influence; prosecuting attorney; public prosecutor; 
investigator; procedural guidance.
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Державне управління як специфічний 
вид публічно-політичних відносин у процесі 
здійснення владно-управлінського впливу 
має завданням впорядкувати всі суспільні 
процеси з метою досягнення сталого розвитку 
нації та країни загалом. Економічний добро-
бут та соціальна стабільність є важливими 
критеріями виконання державними інсти-
туціями своїх функцій. Разом з тим їх досяг-
нення не завжди пов’язано зі стабільністю 
зовнішніх умов, а діяльність владних органів 
часто спрямоване на подолання спонтанних 
ризиків економічного, соціального, рідше по-
літичного та навіть військового характеру. 
Попри це держава повинна мати розроблену 
стратегію реалізації суверенної влади на під-
контрольній їй території в умовах будь-яких 
викликів. 

На жаль, з останніх подій вбачається, що 
Україна не була готова до відкритої зовніш-
ньої військової агресії, надто до управління 
власними територіями в ситуації, коли вони 
опиняються під окупацією іншої країни. 
Але сучасні реалії вимагали оперативного 
та мобільного прийняття рішень вищими 
державними посадовцями та відповідної ре-
акції законодавчого органу з метою присто-
сування моделі державного управління до 

нових умов. Втіленням такої реакції стала 
поява військово-цивільних адміністрацій, 
що здійснюють управління та адмініструван-
ня територіями і соціально-економічними, 
публічно- політичними і подекуди військови-
ми процесами на тимчасово окупованих тери-
торіях та на яких провадиться антитерорис-
тична операція (АТО). Відтак проблематика 
пошуку моделей підвищення ефективності 
їх функціонування, організаційно-правового 
та ресурсного забезпечення, а також зако-
нодавчого закріплення їх статусу, з метою 
оперативного, повноцінного та своєчасного 
виконання покладених на військово-цивіль-
ні адміністрації функції набуває об’єктивної 
актуальності.

Питання вдосконалення адміністративно- 
правового статусу військово-цивільних 
 адмі  ністрацій не були предметом активних те-
оретико-методологічних досліджень, проте на-
явні роботи вітчизняних науковців у цій сфері, 
які стосуються окремих елементів правового 
статусу та функціонального навантаження на 
військово-цивільні  адміністрації. Серед таких 
вчених, зокрема, Є.П. Вакуленко, А.М. Лисен-
ко, В.М. Тарасов, С.А. Трофимов та інші.

Метою статті є аналіз особливостей 
 адміністративно-правового статусу військово- 
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цивільних адміністрацій та пошук шляхів 
його вдосконалення в контексті підвищення 
оперативності та повноти виконання ними 
своїх завдань, особливо в умовах антитеро-
ристичної операції на сході України. 

Військова агресія Росії та провадження 
нею «гібридної війни» стало новою реаль-
ністю сучасного етапу розвитку геополітич-
них процесів. Втручання РФ в діяльність 
публічно- політичних інституцій та інститутів 
громадянського суспільства спричинило хви-
лю сепаратистських настроїв, які з огляду на 
військову підтримку ворогуючої сторони пере-
творилися у масштабний збройний конфлікт 
на території України. Зрозуміло, що усталені 
за понад двадцять років незалежності моде-
лі територіальної організації влади та міс-
цевого самоврядування не відповідали тим 
викликам, які спричинило загострення цьо-
го воєнного протистояння. Ситуація на сході 
України ускладнюється тим, що конфлікт 
з РФ не отримав належної правової оцінки, 
не визначений як міжнародно- правовий кон-
флікт, що має статус війни. 

Відповідно до основних принципів між-
народного права та положень Статуту ООН 
держави повинні вирішувати міжнародні 
спори у мирний спосіб. Але сучасне міжна-
родне право припускає можливість правомір-
ного застосування збройних сил (самозахист 
від агресії, задіяння збройних сил ООН, ре-
алізація права на самовизначення). Дії дер-
жав під час війни регулюються принципами 
та нормами, що належать до міжнародного 
права, яке застосовується в період збройних 
конфліктів і визначає припустимість засобів і 
методів ведення збройних конфліктів, забез-
печує захист їхніх жертв, встановлює взаємо-
відносини між державами, що воюють, і таки-
ми, що не воюють, тощо [1].

Але сучасні геополітичні та геоекономічні 
реалії, стан боєздатності Збройних Сил Укра-
їни (ЗСУ), дипломатична складність ведення 
двосторонніх перемовин з РФ, її міжнародна 
ізоляція – все це створило умови, за яких ого-
лошення та проведення війни спричинить 
багато людських жертв та дестабілізацію 
усього регіону. Тому Україна, стаючи на за-
хист власного цивілізаційного вибору по-
дальшого вектору геополітичного розвитку, 
опинилася у ситуації, в якій збройне проти-

стояння іншій державі здійснюється в межах 
проведення АТО. 

Відповідно до Закону України «Про бороть-
бу з тероризмом» антитерористична опера-
ція – це комплекс скоординованих спеціаль-
них заходів, спрямованих на попередження, 
запобігання та припинення терористичної 
діяльності, звільнення заручників, забезпе-
чення безпеки населення, знешкодження 
терористів, мінімізацію наслідків терорис-
тичної діяльності [2]. У Законі України «Про 
тимчасові заходи на період проведення анти-
терористичної операції» зазначено, що тим-
часові заходи вживаються для забезпечення 
підтримки суб’єктів господарювання, що здій-
снюють діяльність на території проведення 
антитерористичної операції, та осіб, які про-
живають у зоні проведення антитерористич-
ної операції або переселилися з неї під час її 
проведення [3]. Особливості правового режи-
му АТО на сході України визначено у Рішенні 
Ради національної безпеки і оборони України 
від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні за-
ходи щодо подолання терористичної загрози і 
збереження територіальної цілісності Украї-
ни», щодо якого встановлено режим секретно-
сті, а посилання на цей документ міститься у 
відповідному Указі Президента України [4].

При цьому в межах проведення АТО відбу-
вається управління територіями, на яких вона 
проводиться. Таке управління здійснюється у 
формі цивільно-військового співробітництва 
(ЦВС) – унікальної форми взаємодії цивіль-
ної та військової адміністрацій, спрямованих 
на забезпечення першочергового виконання 
ЗСУ завдань щодо захисту суверенітету та 
недоторканності державної території, а та-
кож на забезпечення суспільно- політичних 
та соціально-економічних процесів розвитку 
територій з урахуванням особливостей прове-
дення АТО. ЦВС реалізується шляхом коор-
динації зусиль силових структур та відомств і 
цивільних адміністрацій.

Слід зазначити, що світова практика (зо-
крема, практика НАТО)  виробила низку 
принципів організації ЦВС, головними і важ-
ливими з точки зору сучасного досвіду Украї-
ни є такі [5]:

– до керівного складу ЦВС входить посадо-
ва особа штабу ЗСУ, повністю обізнана з опе-
ративно-тактичною обстановкою та уповнова-
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жена координувати діяльність ЦВС та ЗСУ, 
в тому числі реалізації проектів (швидкого 
впливу) у зоні проведення об’єднаних бойо-
вих операцій; 

– діяльність ЦВС є невід’ємною частиною 
плану командувача ЗСУ, сприяє виконанню 
ними завдань з метою якнайшвидшого ефек-
тивного досягнення бажаного результату; 

– ЗСУ намагаються узгоджувати свою ді-
яльність з представниками ЦВС та громад-
ськості територій проведення АТО;

– діяльність інституцій ЦВС, що здійсню-
ються з метою сприяння розвитку територій 
та подолання військового опору противника, 
є тимчасовою та має на меті своєчасну пере-
дачу зобов’язань відповідним цивільним ор-
ганізаціям чи місцевій владі [5].

Практичне втілення принципів ЦВС 
в Україні, особливо в умовах проведення 
АТО, знайшло у Законі України від 2 ве-
ресня 2014 року № 1669-VII «Про військово- 
цивільні  адміністрації», в якому визначено 
організацію, повноваження і порядок діяль-
ності військово-цивільних адміністрацій, що 
вимушено утворюються як тимчасовий орган 
з елементами військової організації управ-
ління для забезпечення безпеки та норма-
лізації життєдіяльності населення в районі 
проведення АТО, що не має на меті зміни та/
або скасування конституційно закріпленого 
права територіальних громад на місцеве са-
моврядування. Так, відповідно до ст. 1 цьо-
го Закону військово-цивільні адміністрації 
(ВЦА) – це тимчасові державні органи у се-
лах, селищах, містах, районах та областях, 
що діють у складі Антитерористичного цен-
тру при Службі безпеки України і призначені 
для забезпечення дотримання Конституції 
та законів України, а також гарантування 
безпеки і нормалізації життєдіяльності на-
селення, правопорядку, участі у протидії ди-
версійним проявам і терористичним актам, 
недопущення гуманітарної катастрофи в 
районі проведення АТО. Військово-цивільні 
адміністрації є юридичними особами публіч-
ного права і наділяються цим та іншими за-
конами повноваженнями, у межах яких діють 
самостійно і несуть відповідальність за свою 
діяльність відповідно до закону [6].

Отже, головне завдання підрозділів (час-
тин) військово-цивільного адміністрування – 

це організація співпраці з цивільним насе-
ленням, місцевими органами влади, іншими 
військовими формуваннями, що перебувають 
на постійній чи тимчасовій основі у визначе-
ній зоні, урядовими та неурядовими організа-
ціями, релігійними громадами в районі кон-
флікту або катастрофи. Фахівці підрозділів 
військово-цивільного адміністрування вико-
нують роль поєднувальної ланки між форму-
ваннями регулярних збройних сил (право-
охоронних силових структур) та мирними 
мешканцями зони конфлікту й відповідають 
передусім за інформаційну складову забезпе-
чення співробітництва обох сторін. Професіо-
нали координують діяльність військових, 
урядових, неурядових, міжнародних, благо-
дійних, релігійних та інших організацій сто-
совно безпосереднього надання допомоги та 
забезпечення постраждалих верств населен-
ня [7; 5].

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про 
військово- цивільні адміністрації» ВЦА утво-
рюються у разі потреби за рішенням Прези-
дента України. Загальне керівництво діяль-
ністю ВЦА населених пунктів, районних ВЦА  
здійснюють керівники відповідних обласних 
ВЦА, а якщо відповідні обласні ВЦА не утво-
рені – керівник Антитерористичного центру 
при Службі безпеки України. Керівництво 
діяльністю обласних ВЦА у сфері забезпечен-
ня громадського порядку і безпеки здійснює 
керівник Антитерористичного центру при 
Службі безпеки України. Парламентський 
контроль у сфері військово-цивільних відно-
син здійснює Верховна Рада України [6].

Таким чином, особливість правосуб’єктно-
сті ВЦА полягає в тому, що це є специфічний 
орган державної влади із перехресним підпо-
рядкуванням: 

– Антитерористичному центру при СБУ – з 
огляду на законодавче закріплення та специ-
фіку виконуваної функції в межах АТО;

– Кабінету Міністрів України – по верти-
калі виконуваних функцій державної адміні-
страції відповідного району чи області;

– Президенту України – внаслідок ство-
рення ним ВЦА та призначення їх голів;

– Верховній Раді України – у питаннях ре-
алізації військово-цивільних відносин.

Подібне підпорядкування суттєво усклад-
нює процеси виконання ВЦА власних зав-
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дань, але є об’єктивним і необхідним через 
складність функціонального навантаження 
та особливості, пов’язані із забезпечувальною 
функцією ЗСУ і проведення АТО. 

Щодо укомплектування ВЦА, то у військо-
вій доктрині визначено, що організаційно- 
штатна структура відділу (групи, секції) 
ЦВС в операції встановлюється залежно від 
поставлених завдань та особливостей опера-
ції. Чисельність особового складу залежить 
від завдань, кількості проектів тощо. Завдан-
ням органів управління та підрозділів ЦВС є 
відстеження, аналіз та оцінка політичної та 
економічної ситуації в зоні відповідальності, 
розробка рекомендацій командиру щодо не-
обхідних дій з використання національних 
ресурсів (цивільних та/або військових), моні-
торинг проведення гуманітарних проектів та 
за необхідності забезпечення їх підтримки. 
На оперативному і тактичному рівнях під-
розділ ЦВС комплектуватиметься виключно 
з огляду на потреби в межах їх функціональ-
них обов’язків. Мінімальною вимогою до шта-
бів усіх рівнів є наявність персоналу, який 
пройшов підготовку з питань ЦВС, причому 
організаційно-штатна структура такої секції 
буде щоразу різною. У будь-якому випадку 
існує посада офіцера зв’язку для налагоджен-
ня взаємодії з цивільними організаціями [5].

В Україні згідно із Законом військово- 
цивільні адміністрації населених пунктів 
формуються з військовослужбовців військо-
вих формувань, утворених відповідно до за-
конів України, осіб рядового і начальниць-
кого складу правоохоронних органів, які 
відряджаються до них у встановленому зако-
нодавством порядку для виконання завдань 
в інтересах оборони держави та її безпеки із 
залишенням на військовій службі, службі в 
правоохоронних органах без виключення зі 
списків особового складу, а також працівни-
ків, які уклали з Антитерористичним цен-

тром при Службі безпеки України трудовий 
договір. У разі набуття районною, обласною 
державною адміністрацією статусу відповід-
ної районної, обласної військово-цивільної 
адміністрації посади державних службовців у 
таких адміністраціях можуть заміщатися вій-
ськовослужбовцями військових формувань, 
утворених відповідно до законів України, осо-
бами рядового і начальницького складу пра-
воохоронних органів, які відряджаються до 
них у встановленому законодавством порядку 
для виконання завдань в інтересах оборони 
держави та забезпечення її безпеки із зали-
шенням на військовій службі, службі у право-
охоронних органах без виключення зі списків 
особового складу, а також за рішенням керів-
ника районної, обласної військово-цивільної 
адміністрації на посади державних службов-
ців у такій адміністрації можуть призначати-
ся інші особи, які мають спеціальні знання та 
досвід, без конкурсного відбору.

Перелік посад у військово-цивільних адмі-
ністраціях населених пунктів, на які призна-
чаються особи з числа військовослужбовців 
військових формувань, утворених відповідно 
до законів України, осіб рядового і началь-
ницького складу правоохоронних органів, 
а також перелік посад, що можуть бути за-
міщені військовослужбовцями військових 
формувань, утворених відповідно до законів 
України, особами рядового і начальницького 
складу правоохоронних органів у районній, 
обласній військово-цивільній адміністрації, 
затверджуються Президентом України за по-
данням керівника Антитерористичного цен-
тру при Службі безпеки України.

Що стосується особливостей функціональ-
ного навантаження на ВЦА, то вся сукупність 
повноважень, визначена згідно зі ст. 4 Зако-
ну України «Про військово-цивільні адмі-
ністрації», може бути розділена за кількома 
напрямами державно-управлінського впливу 
(табл. 1).

Таблиця 1
Структура повноважень ВЦА*

Сфера державно-
управлінського впливу

Повноваження

Економічні процеси – підготовка та затвердження програм соціально- економічного та 
культурного розвитку відповідних адміністративно- територіальних 
одиниць;
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Економічні процеси – забезпечення збалансованого економічного розвитку території;
– залучення підприємств, установ та організацій до участі у комп-

лексному соціально-економічному розвитку території;
– розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво 

продукції, необхідних для територіальної громади;
– складання та затвердження місцевого бюджету;
– встановлення ставок місцевих податків і зборів, а також пільг по 

їх сплаті;
– встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги;
– організація благоустрою населених пунктів;
– організація місцевих ринків, ярмарків тощо.

Соціальне забезпечення – забезпечення збалансованого соціального розвитку території;
– управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізич-

ної культури і спорту, оздоровчими закладами;
– забезпечення соціально-культурних закладів, які перебувають у 

комунальній власності;
– забезпечення централізованого тимчасового зберігання архів-

них документів тощо.

Комунальне господарство – залучення підприємств, установ та організацій до участі у комп-
лексному соціально-економічному розвитку території;

– розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво 
продукції, необхідних для територіальної громади;

– складання та затвердження місцевого бюджету;
– встановлення ставок місцевих податків і зборів, а також пільг по 

їх сплаті;
– вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних 

відносин;
– створення згідно із законодавством комунальної аварійно- 

рятувальної служби; 
– вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та 

знешкодження побутових відходів;
– встановлення зручного для населення режиму роботи підпри-

ємств комунального господарства;
– затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирсько-

го транспорту тощо.

Публічно-політичні 
процеси 

– здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання на-
селення;

– сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби 
безпеки, Національної поліції, адвокатури, Національного антико-
рупційного бюро України і Державної кримінально-виконавчої служ-
би України;

– скасування актів виконавчих органів відповідної ради, які не 
відповідають Конституції України, законам України тощо;

– прийняття рішень щодо організації проведення в межах відпо-
відної адміністративно-територіальної одиниці виборів органів дер-
жавної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, 
міського голови;

– прийняття рішення про дострокове припинення повноважень ор-
ганів територіальної самоорганізації населення тощо.

Адміністративно-
військова  взаємодія 
в межах проведення АТО

– сприяння організації призову громадян на військову службу за 
призовом та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобіліза-
ції, організації навчальних та спеціальних військових зборів; 

– організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних із мобіліза-
ційною підготовкою та цивільним захистом;

– вирішення відповідно до законодавства питань соціально-побу-
тового забезпечення ЗСУ;

– сприяння організації виробництва і поставок у війська підпри-
ємствами та організаціями, що перебувають у комунальній власності, 
замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;
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Адміністративно-
військова  взаємодія 
в межах проведення АТО

– сприяння Державній прикордонній службі України у підтриман-
ні відповідного режиму на державному кордоні;

– встановлення охорони важливих об’єктів національної економі-
ки;

– визначення територій, на яких можуть проводитися потенцій-
но небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за 
участю особового складу ЗСУ;

– організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних із мобіліза-
ційною підготовкою та цивільним захистом.

Таким чином, головною особливістю функ-
ціонального навантаження ВЦА є наділення 
їх сукупністю повноважень, спрямованих на 
забезпечення функціонування ЗСУ та опе-
ративного і повноцінного виконання завдань 
в межах АТО. В інших сферах державно-
го управління ВЦА покликані виконувати 
функції, що виконують органи державного 
управління на регіональному рівні, а також 
органи місцевого самоврядування в тих те-
риторіальних громадах, які опинилися в зоні 
проведення АТО. Але якщо поглянути на де-
які повноваження традиційних державних 
адміністрацій, то можна побачити, що вони 
скореговані відповідно до потреб АТО або по-
треб забезпечення силових відомств та струк-
тур, зокрема ЗСУ та СБУ.

Ще однією важливою особливістю адмі-
ністративно-правового статусу ВЦА є те, що 
ВЦА створюються на трьох рівнях: обласно-
му, районному та рівні населеного пункту. 
Жодна місцева державна адміністрація, ок-
рім Київської та Севастопольської, не ство-
рюється на рівні міст чи інших населених 
пунктів, особливо сіл чи селищ. Але в умо-
вах проведення АТО і постійної необхідно-
сті координації діяльності ЗСУ, СБУ, сил 
оперативного реагування МВС, цивільної 
адміністрації,  інститутів громадянського су-
спільства та міжнародних і незалежних спо-
стерігачів, функціонування ВЦА на рівні те-
риторіальних громад є не тільки актуальним, 
а необхідним і більш наближеним до завдань 
АТО, ніж навіть на рівні області. 

Наділення ВЦА такими розгалуженими 
повноваженнями пояснюється і обумовлю-
ється не лише складністю виконуваних ними 
завдань та призначенням ЦВС в процесі ви-
рішення збройних конфліктів, а і специфічні-
стю кадрового забезпечення та організаційної 
структури. За логікою її побудови вона набли-

жена до функціонально-лінійної з елемента-
ми штабного управління, при чому функції 
штабу виконують як представники ЗСУ та 
інших силових структур, так і представники 
цивільної адміністрації, що дає змогу макси-
мально ефективно розробляти та впроваджу-
вати стратегію розвитку території, підкон-
трольної ВЦА, з урахуванням тактичних та 
оперативних особливостей воєнних дій.  

Ще одним елементом правового статусу 
ВЦА, який має певну особливість, є відпові-
дальність голови ВЦА за виконання першочер-
гових завдань функціонування останньої. Пер-
соналізована відповідальність, з урахуванням 
особливого правового статусу голови ВЦА, свід-
чить про рівень його підконтрольності та під-
звітності військово-політичному керівництву 
країни, а також рівень доступу до адміністра-
тивного й інших ресурсів, що робить можливим 
оперативне реагування на будь-які ризики на 
території, підконтрольній ВЦА, оскільки сут-
тєво скорочується кількість ланок підпорядку-
вання. Разом з тим слід зазначити, що персо-
нальна відповідальність окремих посадових 
осіб ВЦА також має певні особливості через 
приналежність їх до різних категорій службов-
ців (окрім державних, до військовослужбовців 
ЗСУ, службових осіб СБУ, МВС тощо). 

Таким чином, правовий статус ВЦА роз-
роблено на засадах міжнародного досвіду та 
теоретичних основ військової науки і науки 
державного управління і втілено у вітчиз-
няне правове поле, що дає змогу належним 
чоном виконувати завдання із розвитку 
соціально-економічних та публічно-полі-
тичних процесів на територіях, на яких 
проводиться АТО, а також забезпечувати 
координацію діяльності військової і цивіль-
ної адміністрації. 

За результатами проведеного аналізу особ-
ливостей адміністративно-правового статусу 

*Узагальнено на підставі аналізу джерел [1; 6; 3].
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військово-цивільних адміністрацій можна 
дійти наступних висновків:

1) ВЦА – орган державної влади, що 
здійснює управління адміністративно- 
територіальною одиницею (область, район, 
місто, село, селище), яка належить до терито-
рії проведення АТО, координуючи при цьому 
військову та цивільну адміністрації в питан-
нях соціального, економічного розвитку те-
риторії та забезпечення ЗСУ, СБУ, МВС та 
інших силових структур у процесі виконання 
ними завдань в зоні АТО;

2) особливість процесу формування штату 
ВЦА та її структури пов’язана із потребами 
цивільної та військової адміністрації, а до 
складу ВЦА належать посадові особи дер-
жавного управління та військовослужбовці 
офіцерського складу ЗСУ, що забезпечують 
координацію всіх суспільних та військових 
процесів в зоні АТО та на період проведення 
операції;

3) тимчасовість – основна причина виник-
нення та функціонування ВЦА та її правового 
статусу, що передбачає передачу відповідних 
повноважень до різних структур і органів дер-

жавної влади або місцевого самоврядування 
після завершення виконання завдань АТО;

4) особливість правосуб’єктності ВЦА 
пов’язана із особливістю функціонального 
навантаження адміністрації. Відповідно до 
законодавства України на ВЦА покладають-
ся функції органів державного управління, 
місцевого самоврядування та військової адмі-
ністрації, що яскраво демонструє складність 
механізму функціонування ВЦА та особли-
вість його правового статусу;

5) координація діяльності ВЦА та її під-
порядкування є вкрай складним елементом 
ЦВС, який вимагає чіткої скоординованості 
та оперативності багатьох владних структур 
та вищого військово-політичного керівництва 
держави, що спричиняє виникнення проблем 
в контексті  мобільності  прийняття управлін-
ських  рішень. 

Загалом сучасний правовий статус ВЦА є 
недостатньо ефективним з точки зору повно-
ти виконання завдань АТО, а тому потребує 
активізації подальшої наукової дискусії щодо 
внесення відповідних змін до законодавчого 
забезпечення їх діяльності. 
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В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ 

ОБОВ’ЯЗКІВ У ЗОНІ АТО
Розглянуто особливості правового забезпечення функціонування військово-цивільних 

адміністрацій в Україні у процесі здійснення антитерористичної операції. Проаналізовано 
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правовий статус військово-цивільних адміністрацій, визначено їх основні права та обов’яз-
ки. Досліджено функціональне навантаження та роль військово-цивільних адміністрацій 
в процесі забезпечення соціального та економічного розвитку територій в умовах проведен-
ня антитерористичної операції. Визначено особливості організаційної побудови та кадро-
вого забезпечення військово-цивільних адміністрацій. 

Ключові слова: цивільно-військове співробітництво; антитерористична операція; вій-
ськово-цивільна адміністрація; органи державного управління; адміністративно-терито-
ріальна одиниця; органи місцевого самоврядування; правовий статус.

Виктория ШЕВЧЕНКО

РОЛЬ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ В ЗОНЕ АТО 

Рассмотрены особенности правового обеспечения функционирования военно-граждан-
ских администраций в Украине в процессе осуществления антитеррористической опера-
ции. Проанализирован правовой статус военно-гражданских администраций, определены 
их основные права и обязанности. Исследованы функциональная нагрузка и роль военно- 
гражданских администраций в процессе обеспечения социального и экономического раз-
вития территорий в условиях проведения антитеррористической операции. Определены 
особенности организационного построения и кадрового обеспечения военно-гражданских 
администраций. 

Ключевые слова: гражданско-военное сотрудничество; антитеррористическая опера-
ция; военно-гражданская администрация; органы государственного управления; админи-
стративно-территориальная единица; органы местного самоуправления; правовой статус.

Viktoriia SHEVCHENKO

ROLE OF MILITARY AND CIVIL ADMINISTRATION IN PROVIDING 
IMPLEMENTATION OF DUTIES IN ATO AREA BY SERVICEMEN 

The features of legal adjusting of civil-military administrations functioning in Ukraine in the 
implementation of counter-terrorist operation were determined. The legal status of civil-military 
administrations, defined their basic rights and responsibilities. The functional capacity and the 
role of the civil-military administrations in the process of social and economic development of the 
territories under counter-terrorist operation were identified. The features of the organizational 
structure and staffing of the civil-military administrations in Ukraine were opened. 

Keywords: civil-military cooperation; counter-terrorist operation; civil-military administration; 
public administration; administrative-territorial unit; local self-government; legal status.
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ЄВГЕН СКУЛИШ 

1Монографічне дослідження присвячено над-
звичайно актуальній темі – інституційному за-
безпеченню правопорядку засобами криміналь-
ної юстиції у контексті створення Державного 
бюро розслідувань (ДБР) в  Україні.

Символічною є назва монографії, в якій по-
єднано англомовний варіант словосполучення 
«політичні ігри» – «political games», чим акцен-
тується увага на спорідненості Державного 
бюро розслідувань в Україні з її американським 
аналогом – Федеральним бюро розслідувань, та 
український вираз «створення Державного бюро 
розслідувань», який відображає теперішні про-
цеси становлення цього правоохоронного органу.

Зазначимо, що сьогодні важливою умовою 
успішності євроінтеграційних і євроатлантич-
них спрямувань України стають розроб лення 
та запровадження комплексного реформування 
системи національної безпеки загалом і право-
охоронних органів та спеціальних служб зокре-
ма. Отже, кримінологічний аналіз процесу реа-
лізації таких реформ украй потрібен державі. 

Полеміка щодо створення Державного бюро 
розслідувань (Національного бюро розсліду-
вань, Національної служби розслідувань, Наці-
онального бюро антикорупційних розслідувань, 
Національного антикорупційного бюро тощо), 
яку вели фахівці у період незалежності України, 
залишилася не більш ніж каменем на вимощеній 
добрими намірами дорозі. Саме це й розкриває 
нам автор книги, даючи можливість ознайоми-
тися в додатках до монографії із таблицями, які 
наочно демонструють безперервність процесу та 
безпрецедентну кількість проектів законів та ін-

1 Бусол О. Political game, або створення Державного 
бюро розслідувань в Україні: моногр. /  О. Бусол. – К.: 
Самміт-Книга, 2017. – 232 с.

ших нормативно-правових актів щодо створення 
ДБР в Україні протягом 23 років.

Створення в системі кримінальної юстиції 
спеціалізованого органу досудового розсліду-
вання, уповноваженого розглядати справи про 
злочини та корупційні правопорушення, вчине-
ні службовими особами, які займають особливо 
відповідальне становище, є дуже важливим кро-
ком для забезпечення їх швидкого, об’єктивного, 
незалежного та неупередженого розслідування. 
З ухваленням у 2012 році Кримінального проце-
суального кодексу України ініціативи народних 
депутатів щодо створення ДБР невдовзі були 
реалізовані на практиці. Така новація в систе-
мі кримінальної юстиції має принципово інший 
підхід до інституційного визначення в ній місця 
досудового розслідування. 

До проблеми створення Державного бюро роз-
слідування в Україні О. Бусол підходить ширше, 
ніж до вирішення вузькопрофільного питання. 
Так, у монографії розкриті не тільки проблеми 
незалежності, спеціального статусу нового пра-
воохоронного органу, протидії ДБР організова-
ній злочинності, а й становлення олігархізації 
політичної системи українського суспільства, де-
офшоризації України у світлі нової світової тен-
денції. Автор, зокрема, робить висновок, що де-
структивний вплив на створення ДБР справила 
саме політична корупція у Верховній Раді Украї-
ни, і наводить переконливі аргументи та доводи.

У монографії О. Бусол не тільки встановлює 
основні тенденції, що відбувалися в україн-
ському суспільстві в політичній сфері у процесі 
створення нового державного органу в період 
незалежності держави, а й науково досліджує 
їх, пропонує вирішення низки кримінологічних 
проблем. Такою, наприклад, є проблема кримі-
налізації медіа- корупції. 
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