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РОЗДІЛ 1 
 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;  

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ
Лобач К. В.,

кандидат історичних наук,
доцент кафедри правознавства

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

РЕФОРМУВАННЯ НАРОДНИХ СУДІВ ПОЛТАВЩИНИ (1922–1924 РР.) 

У статті досліджується процес здійснення судової реформи 1922 року на прикладі аналізу трансформа-
ції низової ланки судової системи – народних судів. Висвітлюються питання формування мережі судових 
установ Полтавщини, проблеми кадрової політики держави щодо суддівського корпусу та його матеріаль-
ного забезпечення. Аналізується ефективність роботи народних судів.

Ключові слова: судова реформа, народні суди, народні засідателі.

В статье исследуется процесс осуществления реформы 1922 года на примере анализа трансформации 
низшего звена судебной системы – народных судов. Освещаются вопросы формирования сети судебных 
учреждений Полтавщины, проблемы кадровой политики государства относительно судьей и их материаль-
ного обеспечения. Анализируется эффективность работы народных судов.

Ключевые слова: судебная реформа, народные суды, народные заседатели.

The article considers the process of implementation of judicial reform in 1922 on the example of the trans-
formation of the low level of the judicial system – public courts. The author highlights the issue of organizing a 
network of judicial institutions in Poltava, state personnel policy  concerning the judiciary and its financial support. 
The implementation of public  courts is analyzed .

Key words: judicial reform, public courts, public jury.

Актуальність теми. Здійснення комплек-
сної судової реформи невід’ємна складова й 
водночас умова успішного прориву в реаліза-
ції ст. 1 Конституції України, що визначає її 
як суверенну і незалежну, демократичну, соці-
альну, правову державу [1]. Глибоке усвідом-
лення цього українським суспільством засвід-
чує критично низький рівень довіри населення 
до судів. За результатами всеукраїнського опи-
тування громадян щодо демократичних змін 
у політичних та суспільних сферах, судової 
реформи та процесу очищення влади в Укра-
їні, судовій владі у 2016 році висловлює довіру 
лише 10% населення, при цьому 69% – не дові-
ряє [2, с. 5–6]. Це найнижчий рівень довіри серед 
державних інституцій. Нині більшість громадян 
виступають за радикальні або серйозні зміни у 
судовій системі та вважають проведення судо-
вої реформи одним з найактуальніших завдань. 

Затяжний характер та суперечливість під-
ходів до нормативно-правового забезпечення 
та практики втілення нинішньої судової 
реформи в Україні зумовлює не лише при-
скіпливе вивчення європейського та світового 
досвіду, а й актуалізує проблему переосмис-

лення власних уроків розбудови судової влади 
на певних етапах процесу державотворення. 
Досвід реалізації судової реформи започатко-
ваної у 1922 році вельми показовий і повчаль-
ний як з точки зору концептуального підходу 
до вирішення проблеми, так і практики його 
втілення. 

Стан дослідження. Аналізуючи історіо-
графічний доробок дослідників історії ста-
новлення та реформування судової системи 
20-х років ХХ ст., спираємося на висновки 
сучасних авторів, для яких зазначена тема в 
тій чи іншій мірі становила предмет наукового 
інтересу. Своєрідним проривом у вивченні 
проблеми реформування судової системи у 
період непу стало дослідження Г. С. Усеінової, 
окремі аспекти якого, знайшли відображення 
на сторінках наукових видань та авторефераті 
кандидатської дисертації [3, 4]. Звертаючись, 
зокрема, до історіографії проблеми, авторка 
зазначає, що перші спроби дослідження 
вказаної проблематики здійснювалися ще 
сучасниками та творцями реформи: М. Кри-
ленком, М. Скрипником. Але усі їх роботи 
червоною лінією пронизує пропаганда дій 
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радянської влади та критика судової системи 
Російської імперії. Г. С. Усеінова зауважує, 
що дослідження судової реформи 1922 року 
та її етапів здійснювалися радянськими вче-
ними відповідно до наукових тенденцій того 
часу: Д. Суслом, М. Кожевниковим, Б. Бабієм, 
М. Діденком, І. Усенком. Їх роботи заслугову-
ють на увагу, але як вважає дослідниця, певні 
оцінки та висновки, зроблені радянськими 
вченими, на сьогодні застаріли [3, с. 524]. 
Поділяючи загалом цю точку зору, вважаємо 
за необхідне виокремити монографічні роботи 
М. В. Кожевнікова та Д. С. Сусло. Перша 
дає розлогий аналіз історії радянського суду 
1917-1947 років, зосереджуючись на харак-
теристиці нормативно-правової бази. Специ-
фіки функціонування судової системи УСРР 
автор торкається лише побічно [5]. Тоді як 
Д. С. Сусло досліджував насамперед історію 
суду радянської України за період з 1917 року 
по 1967 рік, приділяючи належну увагу судо-
вій реформі 1922 року [6]. Звертає на себе 
увагу наукова розвідка О. К. Міхеєвої, в якій 
авторка, обстоюючи тезу про приналежність 
судів до правоохоронної системи, аналізує, 
окрім іншого, питання їх реформування з ура-
хуванням регіональної специфіки Донбасу [7].

Метою даної розвідки є дослідження судо-
вої реформи 1922 року, особливостей її здій-
снення та результативності на прикладі судо-
вих установ Полтавщини. 

Виклад основних положень. Судова 
реформа 20-х років ХХ століття – комплекс 
заходів, спрямованих на вдосконалення діяль-
ності органів правосуддя, здійснений в УСРР 
у ході реалізації проголошеного з початком 
нової економічної політики курсу на рево-
люційну законність. Стрижневою основою 
реформи було Положення про судоустрій 

УСРР (далі Положення), затверджене ВУЦВК 
16 грудня 1922 року «з метою охорони заво-
ювань пролетарської революції, забезпе-
чення інтересів держави, прав трудящих та їх 
об’єднань» [8]. Згідно з Положенням, судові 
органи, що існували раніше (революційні 
трибунали, народні суди, Верховний трибу-
нал та ін.), скасовувалися й утворювалася 
єдина система судових установ, яка склада-
лася з трьох ланок: народного суду (у складі 
постійного народного судді або постійного 
народного судді та двох народних засідателів), 
губернського суду, ВС УСРР. Поряд з єдиною 
системою народних судів тимчасово діяли і 
спеціальні суди для розгляду справ особли-
вих категорій – військові і транспортні трибу-
нали, особливі трудові сесії, земельні комісії, 
центральні й місцеві арбітражні комісії. Збе-
рігалися і надзвичайні сесії при губернських 
судах для розгляду справ про контрреволю-
ційні злочини.

Постанова ВУЦВК від 16 грудня 1922 року 
визначала термін введення Положення в дію – 
1 лютого 1923 року. Однак, 25 січня 1923 року 
на зміну пункту 1 вказаної постанови, ВУЦВК 
приймає інше рішення «Про відстрочення 
введення в дію Положення про судоустрій». 
У документі зазначалося: «Встановити кінце-
вим терміном відкриття губернських судів в 
Україні 1 березня 1923 року» [3, с. 525].

Полтавська губернська трійка по введенню 
в дію Положення, реалізуючи повноваження 
по формуванню низової судової ланки – 
народних судів, передала на затвердження 
НКЮ, схвалений 10 березня 1923 року Пол-
тавським губвиконкомом, проект 110 народ-
них судів, народних слідчих і судових вико-
навців з визначеними межами дільниць по 
семи округах Полтавської губернії [9 арк. 80].

Таблиця 1
Округи Народні суди Народні слідчі Судові виконавці

м. Полтава 4 2 2
Золотоніський 13 3 3
Кобеляцький 13 3 3
Кременчуцький 14 5 4
Лубенський 19 4 4
Полтавський 17 5 4
Прилуцький 13 4 3
Роменський 17 4 4
РАЗОМ 110 30 27
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Згодом мережа народних судів скороти-
лася до 107 одиниць, а за рішенням пленуму 
губвиконкому від 14 березня 1924 року, до 
96 дільниць [11, арк.1]. До реформи працю-
вала 101 дільниця народного суду, слідчих та 
виконавців було по 27 осіб. Як наголошува-
лося у звіті про діяльність губернського суду, 
з міркувань суто політичних, у місті Кремен-
чуці в одній з камер народного суду ведення 
справ здійснювалося виключно єврейською 
мовою [11, арк. 1].

На думку організаторів, кампанія виборів 
нових суддів пройшла не вельми успішно, 
внаслідок «співпадіння її у часі з низкою 
інших важливих справ» [11, арк.23]. Результа-
том чого стало обрання суддів малопридатних 
для роботи в умовах дотримання законності.

Склад суддів щодо соціального становища, 
освітнього рівня та партійної приналежності 
характеризувався наступним чином. Най-
більше серед народних суддів було селян – 
75 осіб, робітників та представників інтелі-
генції відповідно 18 та 14 осіб. Соціальне 
становище цілком кореспондується з освітнім 
рівнем суддів, серед яких, 75 осіб зазначили 
«нижчу», тобто початкову освіту, середню – 
25 осіб, і лише 7 представників низової судо-
вої ланки мали вищу освіту [10, арк.21(зв.)]. 
Досвід практичної роботи мали лише 38 осіб, 
а решта 69 раніше «ніде не служили». Тож 
питання якості професійної підготовки пра-
цівників низової судової ланки набувало осо-
бливої гостроти. Як радикальний засіб його 
вирішення губсудом пропонувалося прове-
дення більш-менш тривалих (3-4 місяці) кур-
сів. З тим, щоб у три-чотири черги через них 
можна було пропустити ввесь склад суддів. 
Зауважимо, що поставлене губсудом питання, 
попри тривалу переписку з НКЮ, так і не було 
позитивно вирішене.

У звіті про рік роботи Полтавського губ-
суду на пленумі губвиконкому 12-14 березня 
1924 року відзначалося, що абсолютна біль-
шість суддів не мають ніякої підготовки до 
суддівської роботи, а деяка частина – особи 
відібрані лише за ознакою політичної чес-
ності й довіри до них населення, виявилися 
зовсім непридатними через низький рівень 
розвитку і нездатність орієнтуватися в законах  
[10, арк. 19]. 

Вкрай низький загальноосвітній і кваліфі-
каційний рівень – типова ознака суддівського 
корпусу тих часів. Аналіз якісного складу суд-
дів Донецької губернії дослідниця О. Михеєва 

ілюструє наступним прикладом: «у Шахтин-
ський округ, в одну із судових дільниць при-
був прокурор і застав суддю, який спав на 
підлозі поряд із купою судових справ. Після 
того як його розбудили, він сказав прокурору, 
що з того моменту, як його обрали суддею, 
він постійно перебував поруч зі справами, 
але розпочати роботу з ними він боявся, тому 
що нічого в цьому не розуміє, а досвідченого 
секретаря знайти не зміг [7, с. 115].

Брак кваліфікації суддів народних судів 
позначався на ефективності роботи всієї сис-
теми. Оскільки рідкісні рішення суддів були 
цілком вірними і бездоганними, а більшість, 
як відзначалося у звіті Полтавського губсуду, 
«своєю безграмотністю становлять суцільний 
курйоз», то, як мінімум, 50% підлягали опро-
тестуванню й перегляду [10, арк.19 (зв.)].

Виконання судом функції «пролетарської 
диктатури» забезпечувалося жорстким пар-
тійним контролем. На початку 1922 року на 
засіданні НКЮ було чітко встановлено, який 
процент партійців повинен бути серед праців-
ників судової системи. Так, партійність народ-
них суддів мала становити 50%, народні слідчі 
мали бути партійними на 1/3, судові виконавці 
та працівники нотаріальних контор – на 10%. 
[7, с. 113]. Полтавщина перевершувала вста-
новлені показники, в 1923 році 70 суддів із 
107 були комуністами [10, арк.19 (зв.)], а після 
кампанії переобрання в 1924 році, відсоток 
партійності суддів зріс до 90% [11, арк. 1].

Архівні документи відтворюють загаль-
ний портрет народних засідателів. Загалом 
їх чисельність відповідала встановленим 
вимогам та становила в 1924 році 20690 осіб. 
В абсолютній більшості це були чоловіки, 
частка жінок не сягала й 10%, хоча помітною 
була тенденція до її збільшення. Зокрема, 
чисельність жінок-народних засідателів з 
485 осіб у 1923 році зросла наступного року 
до 1898 осіб. Як і серед суддів, більшість 
народних засідателів були селянами (80%), з 
середовища інтелігенції та робітників похо-
дило відповідно 7% та 13%. За рівнем освіти 
92,2% мали «нижчу» освіту, 7% – середню і 
менше 1% – вищу освіту. Серед народних 
засідателів 6,2% були членами більшовицької 
партії, 18,8 – членами профспілок і 41,3% – 
членами комнезамів [11, арк. 73-74]. Тож пере-
творюючи статистичну інформацію в образне 
сприйняття, можемо уявити в ролі народного 
засідателя незаможного, не вельми освіченого, 
політично заангажованого сільського чоловіка. 
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Маємо підстави стверджувати, що вирі-
шення кадрового питання народних судів 
шляхом соціальної селекції, посилення їх пар-
тійцями не рятувало ситуації. Справа була не 
в соціальному походженні працівників та їх 
ідеологічному загартуванні, а у відсутності 
належної фахової підготовки та загальноос-
вітнього рівня новоявлених служителів радян-
ської Феміди. 

Статистична звітність за перший рік 
роботи реорганізованих судів Полтавщини 
вказує на неабияку їх завантаженість. Зокрема, 
на 1 квітня 1923 року судам було передано 
10312 справ, за десять місяців 1924 року до 
судів надійшло ще 65890 справ. Розглянуто та 
прийнято рішення по 56 тис. справ, а 20193 – 
залишилися незакінченими [10, арк. 23]. На 
кожного суддю у місяць надходило в серед-
ньому 60 справ, а розглядалося 50. Народні 
слідчі розслідували за місяць 215 справ з 333, 
що надходили.

Вкрай складними були матеріальні умови 
працівників народних судів. Заступник голови 
Полтавського губсуду Габесто, звертаю-
чись до губвиконкому з приводу виділення 
належних приміщень, зауважує: «Процесія 
нарсуду ледь не під тином веде свою роботу» 
[10, арк.32 (зв.)]. Траплялися відверто кур-
йозні ситуації, у звіті губсуду за перший рік 
роботи вказується, що в окружних містах 
судді за браком стільців сидять на самогон-
них баках, переносячи їх з камери в дорадчу 
і навпаки [10, арк. 22]. Були випадки закриття 
камер суду та залишення служби всіма спів-
робітниками з причини невиплати заробітку. 
Окрім того, що зарплата виплачувалася вкрай 
нерегулярно, незрозумілими були норми її 
нарахування. Приміром, на одній з дільниць 
Золотоніського округу зарплата судді стано-
вила 28 крб., а його колеги у Червоноград-
ському окрузі – 76 крб. [11, арк. 1]. Вельми 
показовим є звернення народного судді 8 діль-
ниці Червоноградського округу від 21 липня 
1923 року. «Довожу до вашого відома, що вві-
рена мені камера з 1 січня 1924 року змушена 
буде припинити роботу, так як з настанням 

холодів у нетопленому приміщенні працювати 
немає можливості ні співробітникам, ні суду, 
а коштів на опалення нізвідки не отримано, 
немає й паперу. За ввесь час існування камери 
отримано лише 200 листів паперу, решту 
доводилося купувати у складчину зі співро-
бітниками. На пересилку пошти витрачено з 
нашого і секретарем заробітку 21крб. Примі-
щення під камеру винаймаю за власні кошти, 
витрачаючи 70% зарплатні…» [12, арк.7 (зв.)]. 

Серед скарг про тривалі затримки у виплаті 
заробітної плати та незадовільне матеріально-
технічне забезпечення судових дільниць, що 
збереглися у документах суду, більшість з 
Лубенського округу. Проблема знайшла відо-
браження на сторінках місцевої періодики. 
12 січня 1924 року «Голос труда» опубліку-
вав замітку, в якій йшлося про виділення для 
судової камери народного суду 16 дільниці в 
селі Попівка Лубенського округу, зруйнованої 
хатини без вікон і дверей, що нагадувала радше 
«хлів для худоби», під красномовним заголо-
вком «Суд, где твой авторитет?» [12, арк. 5)]. 
Утім перспективи докорінної зміни ситуації 
були доволі примарними. Із загального обсягу 
асигнувань на утримання судових органів по 
кошторису на 1924/25 рік 84% припадало на 
зарплату, а на канцелярські і господарські 
витрати лише 7,6% [11, арк. 4].

Висновки. Аналіз Положення про судо-
устрій УСРР та нормативно-правових актів, 
які забезпечували його реалізацію, дає під-
стави для висновку, що позиція влади щодо 
завдань та функцій суду не перетерпіла сут-
тєвих змін порівняно з попереднім періо-
дом. Як і раніше, суд розглядався як орган 
пролетарської диктатури з відповідними 
функціями. Беручи до уваги превалювання 
класово-партійного підходу в процесі комп-
лектування кадрами судових установ, вкрай 
низький освітній рівень та незадовільну 
якість фахової підготовки суддів, завантаже-
ність їх поточною роботою, важкі економічні 
умови, доходимо висновку, що низовий судо-
вий апарат виявився неспроможним ефек-
тивно виконувати свої функції. 
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РОЗДІЛ 2 
 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Берназюк І. М.,
кандидат юридичних наук,

радник Голови Національного агентства запобігання корупції

ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОГО АКТА  
ЯК ЕЛЕМЕНТА ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Стаття присвячена визначенню поняття стратегічного акта як елемента правової політики держави. Роз-
глядається етимологічне значення категорії «стратегічний акт»; визначено поняття стратегії; охарактеризо-
вані науково-концептуальні підходи до розуміння поняття стратегічних актів як елементів правової політики 
держави; сформульовано визначення поняття стратегічного акта.

Ключові слова: стратегія, правотворчість, стратегічний акт, правова політика, держава.

Статья посвящена определению понятия стратегического акта как элемента правовой политики госу-
дарства. Рассматривается этимологическое значение категории «стратегический акт»; определено поня-
тие стратегии; охарактеризованы научно-концептуальные подходы к пониманию понятия стратегических 
актов как элементов правовой политики государства; сформулировано определение понятия стратегиче-
ского акта.

Ключевые слова: стратегия, правотворчество, стратегический акт, правовая политика, государство.

The article is devoted to the definition of the concept of strategic act as an element of legal policy. We consider 
the etymological meaning of the category of "strategic act"; the concept of strategy; characterized scientific and 
conceptual approaches to understanding the concept of strategic elements acts as legal policy; formulated the 
definition of a strategic act.

Key words: strategy, law-making, strategic act, the legal policy, the state.

Постановка проблеми. В ієрархії актів 
правотворчості суб’єктів владних повно-
важень особливе місце займають акти про-
грамно-стратегічного характеру, в яких послі-
довно викладаються мета та завдання, основні 
ідеї та напрямки майбутніх дій суб’єктів влад-
них повноважень, механізм їх виконання, 
заходи, які слід вжити для досягнення постав-
лених завдань та ін. Таким чином, стратегіч-
ний акт є невід’ємною складовою правової 
політики, оскільки є передумовою правотвор-
чості субєктів владних повноважень. 

В законодавстві України відсутнє визна-
чення поняття «стратегічний акт». В той же 
час, термін «стратегія» часто зустрічається у 
змісті та назві деяких нормативно-правових 
актах. Поряд з терміном «стратегія» в назвах 
та тексті нормативних актах також зустріча-
ються схожі за значенням поняття «доктрина», 
«концепція», «програма».

Однак, попри поширеність таких катего-
рій складно простежити яку-небудь законо-
мірність у їх застосуванні, виявити правову 

природу та сутність цих понять, а також їх 
співвідношення між собою. Зокрема, в деяких 
випадках ці документи прирівнюються зако-
нодавцем до основних засад [1], в інших чітко 
простежується їх прогностичний характер [2]; 
в основному ці документи затверджуються 
або ухвалюються нормативно-правовими 
актами, однак різними за своєю юридичною 
силою: в одних випадках це закони та поста-
нови Верховної Ради України, в інших – укази 
Президента України, а також постанови або 
розпорядження Кабінету Міністрів України.

У зв’язку з цим виникає необхідність у 
конкретизації поняття стратегічний акт як еле-
мента правової політики держави.

Актуальність теми дослідження під-
тверджується недостатністю наукових робіт, 
що ґрунтуються на сучасних концептуальних 
підходах та ідеях, присвячених визначенню 
поняття стратегічного акта як елемента право-
вої політики держави.

Стан дослідження. Деякі проблеми пра-
вової політики в конституційному праві 
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досліджували такі вчені як Ю. Г. Барабаш, 
В.  М.  Баранов, О. В. Багачова, Л. М. Гор-
бунова, О. Л. Єфімов, О. М. Клименко, 
А. М. Колодій, О. Л. Копиленко, О. П. Мазу-
ренко, А. М. Міронов, С. В. Сас, Р. О. Сте-
фанчук, О. М. Тарнопольська, М. О. Теплюк, 
В. І. Цоклан, Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик, 
Ю. В. Ясенчук, Р. Ю. Ященко та інші. Пере-
важна більшість наукових робіт цих та інших 
вчених була присвячена вивченню правової 
політики держави, плануванню законодавчої 
діяльності парламенту або інших суб’єктів 
правотворчості. При цьому на сьогодні від-
сутні комплексні дослідження, присвячені 
визначенню поняття стратегічного акта як 
елемента правової політики держави. 

Мета та завдання дослідження. Метою 
статті є уточнення поняття стратегічного акта 
як елемента правової політики держави на 
основі визначення його етимології та аналізу 
різних науково-концептуальних підходів до 
його розуміння. Для досягнення поставле-
ної мети сформульовані наступні завдання: 
розглянути етимологічне значення категорії 
«стратегічний акт»; визначити поняття страте-
гії; охарактеризувати науково-концептуальні 
підходи до розуміння поняття стратегічних 
актів як елементів правової політики держави; 
сформулювати визначення поняття стратегіч-
ного акта.

Викладення основного матеріалу. Стра-
тегічний акт є важливим елементом правової 
політики держави, оскільки в ньому заклада-
ються планово-програмні основи майбутньої 
правотворчості в державі. Однак, відсутність 
легітимного визначання категорії «стратегіч-
ний акт», багатоваріантність її лінгвістичної 
конструкції (програмний, доктринальний акт 
тощо), невизначеність правового статусу від-
повідних документів, нерозробленість їхньої 
ієрархії, призводить до виникнення прак-
тичних проблем в сфері їх реалізації. Тому, 
досліджуючи поняття цієї категорії, необхідно 
передусім з’ясувати її етимологію. 

Так, поняття «стратегічний акт» склада-
ється з двох категорій «стратегічний», що 
походить від слова «стратегія», та «акт» у зна-
чені «документ». 

В тлумачних словниках «стратегія» трак-
тується як: мистецтво або наука бути пол-
ководцем [3, c. 630]; мистецтво керівництва 
суспільною та політичною боротьбою; спосіб 
дій, лінія поведінки кого-небудь [4, с. 417]. 
В Енциклопедичному словнику з держав-

ного управління цей термін розглядається як 
загальний або недеталізований план певної 
діяльності, який охоплює тривалий період та є 
способом досягнення складної мети [5, с. 679].

В свою чергу «акт» в одному із своїх зна-
чень тлумачиться як: писаний указ, грамота, 
постанова державного, суспільного значення; 
офіційний документ, протокол, запис про 
який-небудь факт [4, с. 28]; документ, який 
засвідчує що-небудь [3, с. 13]. 

В юридичній науці термін «акт» в дослі-
джуваному контексті застосовується як рів-
нозначний поняттю «документ». В Законі 
України «Про інформацію» документ визна-
чається як матеріальний носій, що містить 
інформацію, основними функціями якого є 
її збереження та передавання у часі та про-
сторі [6]. В Державному стандарті України під 
документом розуміється оформлений згідно з 
установленим порядком матеріальний об’єкт, 
що містить у зафіксованому вигляді інформа-
цію і має відповідно до чинного законодавства 
юридичну силу. При цьому офіційним вважа-
ється документ, створений організацією або 
посадовою особою і оформлений у відповід-
ності до законодавства [7].

Отже, в буквальному сенсі смислова кон-
струкція «стратегічний акт» означає офіцій-
ний документ, в якому міститься загальний 
або недеталізований план досягнення певної 
мети державного або суспільного значення.

Що стосується науково-концептуального 
визначення даної категорії, то з цього приводу 
слід зауважити, що у науці конституційного 
права майже відсутні дослідження, присвя-
чені даному питанню. 

Передусім варто зауважити, що в узагаль-
неному варіанті в науковій літературі виділя-
ють три підходи до розуміння поняття «стра-
тегія»:

1. Стратегія як абстрактна норма діяль-
ності, абстрагована за змістом, але звернена 
до процесів досягнення цілей. Поняття стра-
тегії близьке до поняття стратегічного бачення 
і розуміється як уявлення про бажаний стан 
організації. 

2. Ототожнення стратегії і стратегічного 
плану дій. Можливе зміщення акценту на про-
грамний компонент (план дій) і стратегія може 
стати мозаїкою мало пов’язаних дій у різних 
напрямах. 

3. Стратегія як процес. Стратегічне плану-
вання розуміється як процес, спрямований на 
розробку і впровадження стратегії розвитку 
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середовища, в якому існує організація, гро-
мада, країна, а також пристосування до цих 
змін. Стратегічне планування характеризує 
не тільки основний шлях розвитку системи, 
але й дозволяє модифікувати його або, якщо 
потрібно, коригувати напрям, беручи до уваги 
зміни середовища [8, с. 6].

В системі багатоваріантних значень катего-
рії «стратегія» стратегічний акт як документ 
займає окреме місце – його не можна відне-
сти ні до абстрактної норми діяльності, ні до 
стратегічного плану дій або до процесу стра-
тегічного планування. Стратегічний акт – це 
результат означених дій, тобто документ, який 
приймається в процесі стратегічного плану-
вання та здійснення інших управлінських 
функцій стратегічного характеру (прогнозу-
вання, моніторингу тощо).

Науковцями пропонуються різні підходи 
до визначення поняття «стратегія» у значенні 
документу.

Так, на думку Д. В. Ірошникова та 
С. В. Нестерова, стратегія – це документ, що 
визначає систему стратегічних пріоритетів, 
збудованих для досягнення певної мети, стра-
тегічну мету, способи і засоби її досягнення 
[9]. В. М. Баранов вважає, що стратегія – це 
документ, який інтегрує в узгоджене ціле мно-
жину елементів, тобто стратегія – це інтегро-
вана модель правотворчих дій, спрямованих 
на досягнення цілей, що визначені державою 
на основі суспільних запитів та потреб. Стра-
тегія – це результат багатьох інших прогноз-
них документів [10, с. 41].

Отже, ключовою ознакою стратегічного 
акта, яку виділяють науковці, є його зміст, в 
якому визначаються цілі, завдання держав-
ного розвитку або законотворчості, план та 
способи їх досягнення. Саме тому більшість 
дослідників при формулюванні поняття стра-
тегічного акта застосовують описовий метод, 
визначаючи та детально описуючи основні 
складові змісту такого акта.

Наприклад, М. А. Мушинський вважає, 
що стратегія – це документ стратегічного пла-
нування, в якому в рамках визначених цілей: 
1) сформульовані політичним керівництвом 
держави довгострокові завдання суспільного 
розвитку та законодавчого регулювання, в 
тому числі з вказівкою на конкретні законо-
давчі акти та цільові програми з визначеним 
строком їх виконання; 2) зобов’язання полі-
тичного керівництва перед громадянами; 
3) основні напрямки та параметри стійкого 

суспільного розвитку та публічно-владного 
регулювання, які обумовлені раніше розро-
бленими концепціями з урахуванням визна-
чених в них пріоритетів; 4) загальний перелік 
заходів та засобів, порядку дій з описом меха-
нізмів та строків реалізації, що відповідають 
встановленим напрямкам; 5) загальні меха-
нізми, форми та способи взаємодії державних 
органів та установ з інститутами громадян-
ського суспільства; 6) оцінка, необхідних для 
досягнення поставлених завдань, ресурсів та 
перспективи їх поповнення; 7) система відпо-
відальних за реалізацію державної стратегії 
органів [11, с. 499].

Фактично науковцем визначається струк-
тура стратегічного акта, тобто його скла-
дові елементи, наявність яких свідчить про 
повноту змісту стратегічного документа. 
В свою чергу якісний зміст обумовлює реаль-
ність його виконання, визначає ефективність 
впливу на політико-правові процеси, що від-
буваються у державі. Тому, роботи, в яких 
наводиться наукове обґрунтування умов, при 
дотриманні яких стратегічний акт можна вва-
жати ефективним, мають неабияку практичну 
цінність.

В контексті даного дослідження приділимо 
особливу увагу тим науковим роботам, в яких 
стратегічні акти розглядаються у нерозрив-
ному зв’язку з правовою політикою та право-
вою системою держави.  

Так, на думку Р. О. Стефанчука, правова 
система – це складне багаторівневе явище, яке 
має ієрархічну структуру. Вітчизняна правова 
система в загальному розумінні складається із 
певних макрорівнів, які умовно можна найме-
нувати: математика права (загальні поняття, 
формули та конструкції), філософія права 
(сукупність можливих варіантів розвитку пра-
вової системи) та політика права (конкретний 
цілеспрямований напрям розвитку конкрет-
ної правової системи в конкретних умовах) 
[12, с. 36]. В цій структурі стратегічна пра-
вотворчість займає місце між філософією та 
політикою права.

Говорячи про співвідношення законодав-
чої стратегії та політики, деякими науковцями 
зазначається, що законодавча політика – це 
мета, яку потрібно досягти, а законодавчий 
план – спосіб її досягнення [13, с. 27].

Як вірно зазначає А. П. Мазуренко, пра-
вотворча політика та правотворча страте-
гія – тісно пов’язані, однак не тотожні, кате-
горії. Правотворча політика – більш широке 
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поняття, оскільки така політика за своєю 
суттю є не тільки стратегією, але і тактикою в 
сфері правотворчості [14, с. 35].

Реалізація концепцій та ідей, які містяться 
в стратегічних актах, здебільшого потребує 
розробки та прийняття відповідних актів зако-
нодавства, що визначатимуть правові основи 
діяльності в заданому напрямку. Тобто за 
своєю правовою природою стратегічний акт 
майже завжди є своєрідним планом законодав-
чої діяльності. 

Саме з цим пов’язана думка про те, що нор-
мотворці – це особи, які «втілюють політику 
в життя». Тому розрізняють поняття «законо-
давча політика» як завдання, яке необхідно 
виконати, та «законодавчий план» – метод, за 
допомогою якого можна проводити законо-
давчу політику [15, c. 2].

При цьому варто погодитись з думкою 
Р. Ю. Ященка з приводу того, що стратегічна 
невизначеність щодо цілей суспільного роз-
витку у перехідному суспільстві спричиняє 
появу специфічного типу залежності між про-
цесом правотворчості та політичною доціль-
ністю. На відміну від класичної моделі право-
творчості в умовах усталених суспільств, яка 
передбачає, що правотворчі дії реалізуються 
виключно в залежності від того наскільки 
швидко і ґрунтовно вдається забезпечити про-
цес підготовки та розробки того чи іншого 
нормативно-правового акта, в умовах перехід-
них суспільств процес правотворчості отри-
мує додаткову детермінанту, якою є політична 
доцільність або політичні інтереси тих груп, 
які можуть істотно впливати на нормотворчий 
процес, а також на процес прийняття тих чи 
інших нормативно-правових актів. В резуль-
таті чого порушується плановість та прогно-
зованість правотворчості [16, с. 172].

Звідси слідує особлива важливість зако-
нотворчої стратегії (плану) для нашої дер-
жави, яка наразі переходить на новий рівень 
свого розвитку, тобто фактично перебуває в 
перехідному стані.

Тому, правотворча політика потребує 
надійного концептуального обґрунтування. 
Це пояснюється тим, що за допомогою її форм 
і методів повинно здійснюватися не тільки 
негайне коригування діючої системи правових 
норм для вирішення найгостріших поточних 
проблем, але і визначатися довгострокові орі-
єнтири нормативно-правового розвитку дер-

жави і суспільства. Реалізація названих завдань 
можлива тільки в умовах передбачуваності 
стратегічного курсу політико-правового про-
гресу в правотворчій сфері, що забезпечується 
за допомогою доктринально обґрунтованих 
цілей і засобів правотворчої політики, закрі-
плених на концептуальному рівні [17, с. 12].

Таким чином, стратегічний акт як резуль-
тат стратегічної правотворчості є невід’ємною 
складовою правової політики, оскільки безпо-
середньо впливає на законотворчу діяльність, 
визначаючи пріоритетні напрямки держав-
ного розвитку, які потребують відповідного 
законодавчого врегулювання. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. На підставі проведеного в даній 
статті дослідження можна зробити наступні 
висновки.

1. В етимологічному значенні смислова 
конструкція «стратегічний акт» означає офі-
ційний документ, в якому міститься загальний 
або недеталізований план досягнення певної 
мети державного або суспільного значення.

2. Ідеї та концепції, стратегічні завдання 
та цілі, викладені в таких актах, мають бути 
основою для провадження політико-правових 
реформ в державі, а також повинні визначати 
напрямки діяльності відповідних суб’єктів 
владних повноважень. При цьому страте-
гічний акт як результат стратегічної право-
творчості є невід’ємною складовою правової 
політики, оскільки безпосередньо впливає 
на законотворчу діяльність, визначаючи прі-
оритетні напрямки державного розвитку, які 
потребують відповідного законодавчого вре-
гулювання.

3. Виходячи з наведених характеристик 
стратегічний акт можемо визначити як офіцій-
ний документ політико-правового характеру, 
який приймається вищими органами держав-
ної влади, з метою формулювання цілей та 
завдань діяльності суб’єктів владних повно-
важень, пріоритетних галузей державного 
розвитку, визначення законотворчих завдань, 
а також механізмів та напрямків провадження 
політико-правових реформ в державі.

Малодослідженим в науці конституційного 
права залишається питання щодо процедури 
розробки та прийняття стратегічних актів, 
тобто механізму стратегічної правотворчості, 
що має стати предметом подальших наукових 
розробок в цій сфері.
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РОЛЬ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ  
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В статті досліджено питання необхідності безперервного професійного розвитку державних службовців, 
розглянуто види підвищення кваліфікації, передбачені державою та визначено прагнення до саморозвитку 
і самовдосконалення державного службовця критерієм, що безпосередньо впливає на результативність та 
ефективність професійної діяльності.

Ключові слова: державний службовець, підвищення кваліфікації, компетентність, євроінтеграція, фа-
хівець.

В статье исследован вопрос необходимости непрерывного профессионального развития государствен-
ных служащих, рассмотрены виды повышения квалификации, предусмотренные государством и стрем-
ление к саморазвитию и самосовершенствованию государственного служащего определено критерием, 
который непосредственно влияет на результативность и эффективность профессиональной деятельности.

Ключевые слова: государственный служащий, повышение квалификации, компетентность, евроинте-
грация, специалист.

The article explored the need of continuous professional development of civil servants considered types of 
training provided by the state and determined commitment to self-improvement and self-development criteria 
public official, directly affects the effectiveness and efficiency of professional activity

Key words: civil servant training, competence, European integration, expert.

Пріоритетним напрямом розвитку нашої 
держави на сучасному етапі є  побудова пра-
вової держави європейського типу, що безпо-
середньо залежить від рівня професіоналізму 
працівників, що забезпечують виконання 
державою своїх функцій, їх здатності запро-
ваджувати інституційні зміни та реалізову-
вати реформи та програми розвитку держави. 
Тож необхідність забезпечення високих стан-
дартів у роботі, ефективне виконання поса-
дових вимог, оновлення освіти державних 
службовців та необхідність її наближення 
до замовлень суспільства постає важливим 
питанням у визначенні компетенцій держав-
ного службовця як учасника євроінтеграцій-
них процесів.

Проблеми професійної діяльності, в тому 
числі й державних службовців, та її різно-
манітні аспекти були об’єктом аналізу бага-
тьох дослідників, зокрема О. О. Акімова, 
С. В. Газарян, Н. Т. Гончарук, Н. Г. Протасової, 
Л. А. Пашко, А. П. Рачинського, С. М. Серьо-
гіна, С. К. Хаджирадєвої, І. В. Шпекторенка, 
Б. А. Щербатюк, С. Х. Яворського та інших. 
Проте, незважаючи на велику кількість 
напрацювань в даній сфері, багато питань 
в сфері діяльності державних службовців 

залишаються невирішеними та потребують 
розв’язання.

Взаємозв’язок і взаємодія розвитку осо-
бистості державного службовця і євроінте-
граційних вимог слугують чинниками фор-
мування потреби державних службовців у 
навчанні з питань європейської та євроат-
лантичної інтеграції [1, c. 11]. Свідченням 
цьому слугує значна кількість зобов’язань, 
відображених в численних нормативно-пра-
вових документах, а також перелік суб’єктів, 
які забезпечуватимуть їх виконання. На думку 
О. І. Клепікова, завдання, які постають перед 
цими виконавцями, конкретизують потреби у 
навчанні кадрів, актуалізують наявні ресурси 
та засоби, визначають орієнтацію на задово-
лення навчальної потреби всього персоналу чи 
конкретної особи [2, c. 14]. Так О. О. Акімов 
вважає, що успішне реформування вітчизня-
ної системи державного управління у процесі 
підготовки країни до членства в ЄС охоплює 
удосконалення її трьох ключових взаємоза-
лежних компонентів:

• інституцій;
• правил і процедур, що регулюють їх вну-

трішню роботу, та процесів і механізмів коор-
динації їхньої співпраці;
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• кадрового забезпечення (підготовку дер-
жавних службовців із належним рівнем квалі-
фікації, підвищення їх адміністративної спро-
можності) [3].

Державою, з метою задоволення потреби 
центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, 
інших органів і організацій у високопрофесій-
них та висококультурних працівниках, здат-
них компетентно і відповідально виконувати 
управлінські функції, впроваджувати новітні 
соціальні технології, сприяти інноваційним 
процесам створюється система підготовки, 
спеціалізації та підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців і посадових осіб місце-
вого самоврядування 

Підготовка державних службовців і поса-
дових осіб місцевого самоврядування здій-
снюється Національною академією держав-
ного управління при Президентові України, 
її регіональними інститутами; навчальними 
закладами, центрами перепідготовки та під-
вищення кваліфікації, які за результатами 
навчання присуджують ступінь вищої освіти 
магістр за спеціальностями, спрямованими на 
провадження професійної діяльності на дер-
жавній службі та на службі в органах місце-
вого самоврядування [4].

Проте, хоч набуття спеціальної освіти осо-
бою, що покликана виконувати функції дер-
жави є надзвичайно важливим, в контексті 
вимог європейської інтеграції процес профе-
сійного розвитку державних службовців має 
бути безперервним і відображатися в постій-
ному та ефективному підвищенні кваліфікації.

Підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого само-
врядування, згідно Положення про систему 
підготовки, спеціалізації та підвищення ква-
ліфікації державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування здійснюється 
за такими видами:

‒ навчання за професійними програмами 
підвищення кваліфікації;

‒ тематичні постійно діючі семінари; 
‒ спеціалізовані короткострокові навчальні 

курси; 
‒ тематичні короткострокові семінари, 

зокрема тренінги; 
‒ стажування в органах, на які поширю-

ється дія Законів України «Про державну 
службу» та «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», а також за кордоном;

‒ самостійне навчання (самоосвіта);

‒ щорічний Всеукраїнський конкурс «Кра-
щий державний службовець» (для державних 
службовців) [4].

Ми погоджуємося з точкою зору 
Л. А. Пашко, яка вважає, що до професійної 
освіти та підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого само-
врядування необхідно підходити, як до:

‒ динамічного процесу безперервного, 
послідовного професійно-професіонального 
вдосконалення та особистісного розвитку 
кожного службовця;

‒ ретроспективно-перспективного процесу 
професійно-особистісного «розгортання» 
чиновника і, як наслідок, його самовдоскона-
лення та самореалізації крізь призму результа-
тів навчання;

‒ безперервного процесу взаємодії та взає-
мовпливів притаманних кожному державному 
службовцю таких складових, як професій-
ність, творчий потенціал і професійна успіш-
ність, що віддзеркалюються у персональній 
ефективності на державній службі.

На думку вченої, становлення професійної 
та професіональної державної служби мож-
ливе лише за умови максимальної активізації 
потенціалу людських ресурсів, залучених до 
професійної діяльності на державній службі 
[5, с.15]. А також, не в останню чергу, зале-
жить від здатності та готовності до постійного 
саморозвитку і самовдосконалення. Адже 
саме невміння службовця постійно працю-
вати над своїм професійно-особистісним удо-
сконаленням та професіональним зростанням 
безпосередньо впливає на результативність 
та ефективність не лише його діяльності та 
діяльності усього колективу співробітників, а 
й державної служби в цілому [6, с. 78].

О О. Акімов зазначає, що реалізація 
потреби в підготовці, перепідготовці та під-
вищенні кваліфікації пов’язана з підвищен-
ням ефективності й компетентності держав-
них управлінців шляхом розвитку здібностей 
визначати проблему, розробляти й ухвалю-
вати компромісні рішення, досягати загальної 
згоди, проводити консультації й переговори. 
Специфіка розвиваючого процесу у форматі 
підвищення кваліфікації визначається необ-
хідністю формування програм та курсів відпо-
відно до кола проблем, які вирішуватиме дер-
жавний службовець та певними термінами, 
відведеними для отримання знань й прак-
тичного відпрацювання відповідних умінь та 
навичок.
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Окрім зазначеного, важливим є також пси-
хологічний супровід розвитку особистості 
державного службовця в системі професій-
ної освіти. Адже європейська інтеграція як 
важлива складова й, одночасно, характерис-
тика культурно-цивілізаційної системи зна-
чно впливає як на окремого громадянина, так 
і на всю спільноту [7, c. 107]. Звідси виникає 
необхідність у глибокій і різносторонній тео-
ретичній підготовці державного службовця з 
позицій європейського виміру, оскільки саме 
на основі теоретичних знань він зможе пере-
орієнтуватися на нові види діяльності, зумов-
лені вимогами європеїзації державного управ-
ління [2, c. 2].

Налагодження ефективної діяльності в 
рамках європейської інтеграції, на думку  
Б. Г. Ананьєва, значною мірою залежить від 
розвитку здібностей державного службовця, 
його потреб та інтересів. Здібності перебу-
вають у тісному взаємозв’язку з потребами, 
більше того, вкупі із схильностями, нахилами, 
бажаннями й прагненнями здібності детермі-
нують ті чи інші потреби [1, c. 47]. У контек-
сті вимог європеїзації державного управління 
доцільно говорити про здібності державного 
службовця як європейськи зорієнтовані діяль-
нісні потреби, та потреби як цілеспрямовані 
здібності для самооцінки, управління психо-
емоційним станом, прийняття рішень, спілку-
вання й самостійного мислення.

Реалізація державної політики європей-
ської інтеграції потребує від управлінців дер-
жавних органів і лідерських якостей. Тому 
особистість державного службовця як лідера 
запровадження євроінтеграційної політики 
можна інтерпретувати як взаємодію когні-
тивних, мотиваційних, ефективних і поведін-
кових складових з їх відображенням в уста-
новках, цінностях і переконаннях. На погляд 
Б. Ананьєва,, вихідними характеристиками 
для оцінки особистості політика є статусно-
рольові та ціннісні орієнтації, що лежать в 
основі спрямованості, мотивації і характеру 
[1, с. 178].

З огляду на викладене доцільно згадати 
тезу С. Рубінштейна щодо ролі внутрішньої 
позиції як внутрішньої умови, через яку 
переломлюється вплив зовнішнього серед-
овища. В контексті досліджуваної проблеми 
вплив на ставлення державного службовця 
до професійної діяльності в умовах євроінте-
грації відбувається у рамках вимог європеї-
зації державного управління. Важливим є те, 
що професійне самовизначення має кілька 
аспектів, які зумовлені віком, досвідом, осві-
тою, мотивами, життєвими й професійними 
цілями державного службовця. Тобто, його 
внутрішня позиція щодо європейських справ 
може як формуватися вперше, так і коригу-
ватися у процесі взаємодії із національними 
та європейськими інституціями, в системі 
державної служби та під час навчання в сис-
темі підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації державних службовців. 
І від того, який характер – розвиваючий чи 
формуючий – матиме навчання, значною 
мірою залежатиме чіткість, конкретність й 
адекватність внутрішньої позиції держав-
ного службовця відносно євроінтеграційних 
процесів, бачення своєї участі у виконанні 
вимог європеїзації і, як наслідок, визначення 
особистісно-професійної ролі й місця в них 
[8, c. 45].

Таким чином, можна зробити висновок, 
що на сьогоднішній день в Україні діє система 
підготовки, спеціалізації та підвищення ква-
ліфікації державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування, яка забезпе-
чує надання фахівцям базових знань та сприяє 
удосконаленню й розвитку необхідних умінь 
і навичок. Проте, набуття відповідних компе-
тенцій працівниками для ефективного вико-
нання вимог європеїзації державного управ-
ління потребує безперервного, послідовного 
професійно-професіонального вдосконалення 
та особистісного розвитку кожного служ-
бовця, що не в останню чергу залежить від 
його здатності та готовності до постійного 
саморозвитку і самовдосконалення.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

У статті здійснено спробу критичного аналізу конституційно-правового статусу Вищої ради правосуддя 
за конституційною судовою реформою 2016 року. Визначено проблемні моменти, що виникли в процесі 
створення Вищої ради правосуддя та внесено пропозиції щодо законодавчого закріплення її статусу.

Ключові слова: Вища рада правосуддя, конституційна судова реформа, правосуддя, суд, суддя.

В статье осуществлена попытка критического анализа конституционно-правового статуса Высшего со-
вета правосудия по конституционной судебной реформе 2016 года. Определено проблемные моменты, 
которые возникли в процессе создания Высшего совета правосудия и внесено предложения относительно 
законодательного закрепления ее статуса.

Ключевые слова: Высший совет правосудия, конституционная судебная реформа, правосудие, суд, 
судья.

In the article there is a realizable attempt of critical analysis of constitutionally-legal status of High Council of 
Justice after constitutional-judicial reform of 2016. There is certain problem moments that arose up in the process of 
creation of High Council of Justice. There are brought suggestions for relation to the legislative fixing of her status.

Key words: High Council of Justice, constitutional-judicial reform, justice, court, judge.

Актуальність статті. Змінами до Консти-
туції України в частині правосуддя та зако-
ном України «Про судоустрій і статус суддів» 
від 2 червня 2016 року у системі судоустрою 
передбачається утворення Вищої ради право-
суддя (далі – ВРП) з більш ширшими повно-
важеннями ніж у діючої Вищої ради юстиції 
(далі – ВРЮ), правонаступником якої має 
стати ВРП. Її утворення, як і реформа системи 
судоустрою загалом, відбуваються у гострих 
дискусіях і навіть в обстановці штучно ство-
рених конфліктних ситуацій. Це, в свою чергу, 
викликає певні суперечності в законодавчому 
регулюванні її діяльності, які потрібно посту-
пово усувати. У зв’язку із цим, дослідження 
конституційно-правового статусу ВРП є само-
стійною комплексною науково-практичною 
проблемою, яку необхідно вирішувати у тіс-
ному зв’язку з аналогічними проблемами, що 
існують в системі судоустрою з урахуванням 
специфіки останньої.

Постановка проблеми. У сфері регулю-
вання конституційно-правового статусу ВРП 
набувають особливого значення цілісні нау-
ково-практичні напрацювання, спрямовані на 
концентрацію уваги законодавця щодо регу-
лювання статусу цього органу. Тому осмис-
лення та дослідження такого феномена є одним 
з актуальних завдань конституційно-право-
вої науки і практики судоустрою. У зв’язку 

із цим слід зауважити, що процес утворення 
ВРП неможливий без вивчення позитивного 
досвіду діяльності її «попередника» – ВРЮ.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у комплек-
сному вивченні конституційно-правового ста-
тусу ВРП як новостворюваного державного 
органу, визначити його місце і роль у системі 
судоустрою. Окреслена мета зумовила поста-
новку і розв’язання наступних завдань: а) роз-
крити та проаналізувати зміст конституційно-
правового статусу ВРП; б) розглянути та 
проаналізувати порядок формування та склад 
ВРП; в) проаналізувати повноваження ВРП.

Виклад основного матеріалу. Оскільки 
ВРП розглядається в першу чергу як пра-
вонаступник ВРЮ, особливе значення для 
науково-теоретичного дослідження стали 
положення, ідеї та підходи, вітчизняних і 
зарубіжних вчених, серед яких варто видiлити 
праці: Н. Бакаянової, В. Бринцева, Т. Галай-
денко, О. Гончаренка, В. Долежана, В. Євдо-
кимова, Р. Ігоніна, С. Ківалова, В. Колесни-
ченка, В. Кривенка,  А. Крусян, І. Назарова, 
Д. Опаленка, Ю. Полянського, А. Селіванова, 
Н. Сібільової, А. Стрижака, В. Татькова, 
С. Халюка, Н. Шукліної та інших.

Дослідження місця та ролі ВРП у сис-
темі державних органів вимагає з’ясування 
поняття та змісту її конституційно-правового 
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статусу. Як зазначає В. Кравчук дослідження 
категорії «конституційно-правовий статус» 
часто носить фрагментарний характер та 
застосовується стосовно окремих суб’єктів 
конституційно-правових відносин. Тому, 
науковець пропонує конституційно-правовий 
статус як категорію сучасного конституцій-
ного права інтерпретувати як  систему закрі-
плених Конституцією та законами України 
фундаментальних і невідчужуваних прав, 
свобод та обов’язків людини і громадянина, 
а також  сукупність повноважень органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, 
їх посадових і службових осіб в різних сфе-
рах суспільних відносин [1, с. 140]. Тому, для 
дослідження конституційно-правового ста-
тусу ВРП, вважаємо за необхідне розглянути 
такі його елементи, як: склад, порядок форму-
вання та повноваження.

У країнах з демократичним ладом питання, 
що стосуються організації й діяльності судів, 
порядку формування суддівського корпусу 
регламентуються як на рівні конституцій, так і 
спеціальним законодавством.

Актуалізація проблематики конституційно-
правового статусу ВРП спричинена процесами 
конституційної модернізації та  реформування 
в  сучасній Україні. Прийняття Верховною 
Радою України 2 червня 2016 року Закону 
України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо правосуддя)» № 1401-VIII, 
який набрав чинності 30 вересня 2016 року, 
спрямоване на удосконалення конституційних 
основ правосуддя. Вказаним Законом перед-
бачається створення нового конституційного 
органу судової влади – ВРП, а також визна-
чено основи його правового статусу, повнова-
ження, порядок формування та діяльності. 

Одночасно, на розвиток зазначених кон-
ституційних змін Верховною Радою України 
2 червня 2016 року прийнятий Закон України 
«Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII, 
який передбачає приведення у відповідність 
із конституційними змінами організаційні 
основи судоустрою, статус суддів та присяж-
них, засади організації та повноваження орга-
нів судової влади, в тому числі повноваження 
Вищої ради правосуддя.

Конституційно-правові засади діяльності 
ВРП безпосередньо пов’язані з правовою 
природою та конституційно-правовим стату-
сом цього органу. Так, стаття 131 Конститу-
ції України закріплює предмети відання, які 
належать ВРП, склад та порядок її  форму-

вання. Інші положення щодо повноважень, 
організації та порядку діяльності Вищої ради 
правосуддя повинні встановлюватися про-
фільним Законом України «Про Вищу раду 
правосуддя», проект якого поданий до Верхо-
вної Ради України Президентом України [2] 
(далі – проект).  

Для повноцінної імплементації конститу-
ційних змін щодо правосуддя об’єктивною є 
необхідність прийняття Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя», що визначить пра-
вову основу функціонування та деталізований 
перелік повноважень нового органу системи 
правосуддя. 

Беручи до уваги статусне місце ВРП як 
конституційного органу судової влади у сис-
темі стримувань і противаг державної влади за 
Конституцією України, члени Комітету Верхо-
вної Ради України з питань правової політики 
та правосуддя підтримали доцільність чіткого 
та детального законодавчого визначення ста-
тусу Вищої ради правосуддя, її функцій та 
повноважень [3].

Відповідно до ст. 1 законопроекту ВРП є 
колегіальним, незалежним конституційним 
органом суддівського врядування, який діє 
в Україні на постійній основі для забезпе-
чення незалежності судової влади, її функці-
онування на засадах відповідальності, під-
звітності перед суспільством, формування 
доброчесного та високопрофесійного корпусу 
суддів, додержання норм Конституції і законів 
України, а також професійної етики в діяль-
ності суддів і прокурорів.

На теоретичних та практичних вадах пра-
вового статусу ВРП, закріпленого у першій 
статті законопроекту наголошує і Головне 
науково-експертне управління Верховної Ради 
України, вказуючи, що зі змісту цієї статті 
складається враження, що ВРП є таким собі 
органом професійного суддівського само-
врядування, тоді як спосіб формування ВРП, 
характер її функцій та повноважень не зовсім 
узгоджується із природою органу, який можна 
було б назвати органом «суддівського вряду-
вання». На думку Головного управління, за 
своїми ознаками ВРП є органом державної 
влади, основне функціональне призначення 
якого полягає у формуванні органів судо-
вої влади як самостійної «гілки» державної 
влади, в порядку, визначеному Конституцією 
та законами України [4].

Відповідно до пояснювальної записки до 
проекту Закону України «Про Вищу раду пра-
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восуддя» основним завданням цього органу 
суддівського врядування є забезпечення неза-
лежності судової влади з одночасним забез-
печенням її функціонування на засадах відпо-
відальності, підзвітності перед суспільством. 
Крім цього, ВРП буде опікуватися формуван-
ням доброчесного та високопрофесійного кор-
пусу суддів, додержанням норм Конституції і 
законів України, а також професійної етики в 
діяльності суддів і прокурорів. Для реалізації 
зазначених завдань законопроектом передба-
чаються відповідні інструменти [5].

Таким чином, законопроект відносить 
Вищу раду правосуддя до органів суддівського 
врядування, що породжує певну правову колі-
зію, оскільки а ні в чинній редакції Конститу-
ції України, а ні в новій редакції Закону Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів» немає 
жодної згадки про такий орган. Більше того, 
у ст. 127 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» організаційними формами суд-
дівського самоврядування є збори суддів, Рада 
суддів України та з’їзд суддів України. Тож, 
відповідно до рекомендацій Венеційської 
Комісії, які враховані у змінах до ст. 131 ч. 2 
Конституції України передбачається, що ВРП 
складається з двадцяти одного члена.

Також, відповідно до рекомендацій Вене-
ційської Комісії, які враховані у змінах до ст. 
131 ч. 2 Конституції України, передбачається, 
що ВРП складається з двадцяти одного члена, 
з яких десятьох – обирає з’їзд суддів України з 
числа суддів чи суддів у відставці, двох – при-
значає Президент України, двох – обирає Вер-
ховна Рада України, двох – обирає з’їзд адво-
катів України, двох – обирає всеукраїнська 
конференція прокурорів, двох – обирає з’їзд 
представників юридичних вищих навчальних 
закладів та наукових установ. Голова Верхо-
вного Суду входить до складу Вищої ради 
правосуддя за посадою. Як бачимо більшість 
(50% + 1) – це судді.

В той же час склад діючої ВРЮ, яка продо-
вжуватиме здійснювати свої повноваження до 
утворення ВРП (не пізніше ніж до 30 квітня 
2019 року) становить двадцять членів. Верхо-
вна Рада України, Президент України, з’їзд 
суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд 
представників юридичних вищих навчальних 
закладів та наукових установ призначають до 
Вищої ради юстиції по три члени, а всеукраїн-
ська конференція працівників прокуратури – 
двох членів Вищої ради юстиції. До складу 
Вищої ради юстиції входять за посадою Голова 

Верховного Суду України, Міністр юстиції 
України, Генеральний прокурор України.

Таким чином, в Україні зрештою набула 
конституційно-правового рівня закріплення 
тенденція, коли більшість членів органу суд-
дівського врядування становлять судді та 
судді у відставці.

Серцевиною (ключовим елементом) кон-
ституційно-правового статусу будь-якого 
органу державної владу є повноваження. Не 
випадково, відповідно до правової позиції 
Конституційного Суду України, викладеної у 
Рішенні від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008, 
саме функціональна визначеність кожного з 
державних органів, передбачає не тільки роз-
межування їх повноважень, а й їх взаємодію, 
систему взаємних стримувань та противаг, 
які мають на меті забезпечення їх співробіт-
ництва як єдиної державної влади. Принцип 
поділу державної влади набуває сенсу лише 
за тієї умови, коли всі органи державної влади 
діють у межах єдиного правового поля [6].

Відповідно до ст. 131 ч. 1 Конституції 
України ВРП: 1) вносить подання про при-
значення судді на посаду; 2) ухвалює рішення 
стосовно порушення суддею чи прокурором 
вимог щодо несумісності; 3) розглядає скарги 
на рішення відповідного органу про притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності 
судді чи прокурора; 4) ухвалює рішення про 
звільнення судді з посади; 5) надає згоду на 
затримання судді чи утримання його під вар-
тою; 6) ухвалює рішення про тимчасове від-
сторонення судді від здійснення правосуддя; 
7) вживає заходів щодо забезпечення неза-
лежності суддів; 8) ухвалює рішення про 
переведення судді з одного суду до іншого;  
9) здійснює інші повноваження, визначені 
цією Конституцією та законами України.

Стаття 3 проекту Закону України 
«Про Вищу раду правосуддя» доповнює 
статтю 131 Основного Закону наступними 
повноваженнями ВРП:

– забезпечує відповідність діяльності суд-
дів вимогам закону, в тому числі через проце-
дури дисциплінарної відповідальності;

– утворює органи для розгляду справ щодо 
дисциплінарної відповідальності суддів;

– надає згоду на утримання судді під аре-
штом;

– вживає заходів щодо забезпечення авто-
ритету правосуддя;

– ухвалює рішення про відрядження судді 
до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;
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– ухвалює рішення про припинення від-
ставки судді;

– погоджує кількість суддів у суді;
– затверджує Положення про Єдину судову 

інформаційну (автоматизовану) систему, 
Положення про Державну судову адміністра-
цію України та типове положення про її тери-
торіальне управління, Положення про Службу 
судової охорони, Положення про проведення 
конкурсів для призначення на посади держав-
них службовців у судах, органах та установах 
системи правосуддя, Положення про Комісію 
з питань вищого корпусу державної служби 
в системі правосуддя, Порядок ведення Єди-
ного державного реєстру судових рішень;

– погоджує Типове положення про апарат 
суду, Положення про порядок створення та 
діяльності служби судових розпорядників;

– надає обов’язкові до розгляду консульта-
тивні висновки щодо законопроектів з питань 
утворення, реорганізації чи ліквідації судів, 
судоустрою і статусу суддів, узагальнює про-
позиції судів, органів та установ системи пра-
восуддя стосовно законодавства щодо їх ста-
тусу та функціонування, судоустрою і статусу 
суддів;

– бере участь у визначенні видатків Дер-
жавного бюджету України на утримання судів, 
органів та установ системи правосуддя;

– затверджує за поданням Державної судо-
вої адміністрації України нормативи кадро-
вого, фінансового, матеріально-технічного та 
іншого забезпечення судів;

– погоджує в установленому порядку пере-
розподіл бюджетних видатків між судами, 
крім Верховного Суду;

– призначає на посаду та звільняє з посади 
Голову Державної судової адміністрації Укра-
їни, його заступників;

– визначає за поданням Голови Держав-
ної судової адміністрації України граничну 
чисельність працівників Державної судової 
адміністрації України, у тому числі її терито-
ріальних управлінь;

– здійснює інші повноваження, визначені 
цим Законом та Законом України «Про судоу-
стрій і статус суддів» [2].

Відповідно до пункту 3 частини першої 
статті 3 проекту ВРП забезпечує відповідність 
діяльності суддів вимогам закону, в тому числі 
через процедури дисциплінарної відповідаль-
ності. Вважаємо слушним зауваження Голов-
ного науково-експертного управління Верхо-
вної Ради України про уточнення, який саме 

зміст вкладається в дане положення, адже 
відповідно до частини другої статті 126 Кон-
ституції України вплив на суддю у будь-який 
спосіб забороняється. Суддя, здійснюючи пра-
восуддя, є незалежним та керується верховен-
ством права [4].

Надто оціночним і неоднозначним є поло-
ження пункту 9 частини першої статті 3 про-
екту про те, що ВРП вживає заходів щодо 
забезпечення авторитету правосуддя, оскільки 
потребують уточнення про які саме заходи 
йдеться в проекті, і як ВРП може їх практично 
застосовувати. На нашу думку, для того, щоб 
ВРП реально могла вживати заходів щодо 
забезпечення авторитету правосуддя необ-
хідно на конституційному рівні закріпити 
положення про незалежність судової влади від 
інших влад.

Відповідно до пункту 15 частини першої 
статті 3 проекту до повноважень ВРП пропо-
нується віднести надання обов’язкових до роз-
гляду консультативних висновків щодо законо-
проектів з питань утворення, реорганізації чи 
ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів. 
При цьому, зі змісту законопроекту не вбача-
ється, для якого саме суб’єкта встановлюється 
обов’язковість розгляду таких висновків.

Вважаємо достатньо обґрунтованим зау-
важення Головного науково-експертного 
управління Верховної Ради України стосовно 
положень пункту 18 частини першої статті 3 
проекту, згідно з яким ВРП погоджує в уста-
новленому порядку перерозподіл бюджетних 
видатків між судами, крім Верховного Суду. 
При цьому звертається увага, що відповідно 
до частини третьої статті 148 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 
2016 року, функції головного розпорядника 
коштів Державного бюджету України щодо 
фінансового забезпечення діяльності судів, 
крім Верховного Суду, здійснює Державна 
судова адміністрація України. ВРП є головним 
розпорядником коштів Державного бюджету 
України виключно щодо фінансового забез-
печення її діяльності. А відтак перерозподіл 
бюджетних видатків між судами виходить за 
межі повноважень Вищої ради правосуддя [4].

У вітчизняній конституційно-правовій 
науці спостерігається плюралізм думок сто-
совно ролі та місця діючої нині ВРЮ в системі 
державних органів. Так, свого часу В. Пого-
рілко відносив ВРЮ до контрольно-наглядо-
вих органів державної влади [7, с. 10]. О. Ска-
кун у одному з перших підручників з теорії 
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держави і права пропонувала вважати ВРЮ 
як вищий наглядовий (за адміністративною і 
дисциплінарною сторонами діяльності суддів 
і прокурорів) орган в Україні [8, с. 134], хоча у 
пізніших своїх працях відмовилась від такого 
підходу. На думку І. Назарова ВРЮ є контр-
олюючим органом, основною метою діяль-
ності якого є підвищення ефективності роботи 
кваліфікаційних комісій суддів при доборі й 
рекомендації осіб для зайняття посади про-
фесійного судді, визначення рівня спеці-
альної підготовленості професійних суддів, 
розгляд питань про їх дисциплінарну відпо-
відальність, дотримання ними професійних та 
етичних норм при виконанні своїх обов’язків 
у випадках, окреслених законом, перевірка 
обґрунтованості рішень про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності працівників 
прокуратури [9, с. 188-189].

Фахівець з міжнародного права Штефан 
Гасс вважає, що ради юстиції у системі роз-
поділу владних повноважень повинні бути 
буферним органом між судовою та іншими 
владами і відігравати головну роль у призна-
ченні, просуванні по службі, навчанні суддів, 
у визначенні дисциплінарних санкцій щодо 
них [10, с. 23-24]. Підтримки заслуговує і 
точка зору С. Бартолє, відповідно до якої поді-
бні конституційні утворення розглядаються як 
найвищі органи управління в системі судової 
влади, які одночасно виконують роль вагомої 
складової загального механізму стримувань і 
противаг у системі поділу влади [11, с. 24].

На думку А. Стрижака, при здійсненні 
своєї діяльності ВРЮ виконує функції управ-
ління [12, с. 40]. О. Гончаренко визначає ста-
тус ВРЮ як незалежного конституційного 
органу державного управління у сфері фор-
мування суддівського корпусу і дисциплінар-
ної відповідальності суддів та прокурорів [13, 
с. 11]. М. Запорожець вважає, що це орган, 
який бере участь в організаційному забез-
печенні діяльності судів України [14, с. 307]. 
А. Георгіца відносить ВРЮ до системи орга-
нів суддівського самоврядування [15, с. 74]. 
А. Селіванов доводить, що ВРЮ поряд з орга-
нами суддівського самоврядування, кваліфіка-
ційними комісіями, системою матеріального 
забезпечення судів не повинні входити до 
судової системи та судоустрою [16, с. 290]. 
В. Татьков зазначає, що за своїм правовим 
статусом ВРЮ є державним органом спеці-
альної компетенції з певними управлінськими 
(кадровими) функціями щодо формування 

високопрофесійного суддівського корпусу в 
межах повноважень, наданих йому Конститу-
цією України та Законом України «Про Вищу 
раду юстиції», і формується за принципом 
представництва [17, с. 124]. Ще далі у своїх 
міркуваннях щодо статусу і ролі ВРЮ пішов 
Р. Ігонін, запропонувавши розглядати ВРЮ як 
державний, колегіальний, незалежний орган 
виконавчої влади зі спеціальним статусом у 
системі судоустрою [18, с. 131]. Таким чином 
єдиної думки з даного питання немає і у цьому 
контексті слушним є зауваження В. Бринцева 
про те, що відсутність конституційного визна-
чення статусу ВРЮ призводить до неодноз-
начності у розумінні її ролі у системі судової 
влади [19, с. 32].

Здавалося б, що вирішити питання місця 
ВРП у державному апараті повинен новий 
Закон України «Про Вищу раду правосуддя», 
однак визначення проектом статус ВРП як 
колегіального, незалежного конституційного 
органу суддівського врядування, який діє в 
Україні на постійній основі для забезпечення 
незалежності судової влади дає підстави для 
серйозних сумнівів.

Крім того, у проекті функції щодо форму-
вання суддівського корпусу, як справедливо 
підкреслює професор В. Долежан, «штучно 
поділені» між ВРП та Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України, до того ж обидва 
ці органи називаються вищими, що може поро-
джувати нездорову конкуренцію [20, с. 64].

Складність визначення ролі та місця ВРП 
у державному апараті зумовлена тим, що з 
одного боку, діяльність ВРП спрямована на 
недопущення проявів корпоративності у фор-
муванні суддівського корпусу, а з іншого, – 
забезпечення незалежності суддів при здій-
сненні правосуддя від можливого тиску з  
боку представників виконавчої та законодав-
чої гілок влади шляхом використання процесу 
призначення суддів. 

Висновки, зроблені за результатами 
дослідження. Враховуючи наведене, на наш 
погляд обґрунтованим є висновок про належ-
ність ВРП, за її правовою природою, до судо-
вої влади, та, зважаючи на функції та відпо-
відну сферу впливу, її статусне визначення як 
незалежного конституційного органу держав-
ної влади.

Судова реформа має здійснюватися у від-
повідності до принципу незалежності судової 
влади та покликана забезпечити дотримання 
фундаментальних прав та доступ до право-
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суддя, відповідно до гарантій, наданих стат-
тею 6 Європейської конвенції з прав людини. 
Тому, як підсумок цієї реформи повинно стати 
закріплення на рівні Конституції України 
положення про незалежність судової влади 
України від інших влад.

У зв’язку з цим, в Конституції України 
варто закріпити положення про те, що ВРП є 
незалежним конституційним органом держав-
ної влади, обов’язком якої є захист незалеж-
ності судів і самостійності суддів.

Запропонований проект Закону України 
«Про Вищу раду правосуддя» в цілому закрі-
плює інструменти конституційної моделі ВРП 
для забезпечення незалежності судової влади 
і її функціонування на засадах відповідаль-
ності, підзвітності суспільству. Однак, аналі-
зуючи вітчизняну практику діяльності ВРЮ, 
для конкретизації місця ВРП у системі дер-
жавного апарату пропонуємо викласти окремі 
положення майбутнього Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя» в наступній редакції:

«Стаття 1. Правовий статус Вищої ради 
правосуддя

Вища рада правосуддя є колегіальним, 
незалежним конституційним органом дер-

жавної влади, який діє в Україні на постійній 
основі для забезпечення незалежності судової 
влади та самостійності суддів.

Функціонування Вищої ради правосуддя 
здійснюється на засадах відповідальності, 
підзвітності перед громадянським суспіль-
ством, додержання норм Конституції і законів 
України».

В майбутньому Законі України «Про Вищу 
раду правосуддя» закріпити за ВРП право 
законодавчої ініціативи з питань, що стосу-
ються судоустрою та статусу суддів. 

На конституційному та законодавчому 
рівнях потрібно закріпити за ВРП право на 
звернення до Конституційного Суду України 
з питань конституційності законів та інших 
правових актів, пов’язаних з діяльністю судів 
та забезпеченням прав суддів.

Прийняття Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя» та утворення ВРП стане 
реальним показником змін у системі право-
суддя, що сприятиме відновленню довіри гро-
мадян до неї, створить привабливі умови для 
залучення доброчесних фахових правників 
до суддівського корпусу та значно покращить 
роботу системи судоустрою.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ РЕФОРМИ  
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

В даній статті розкриті основні аспекти та передумови, що викликали проведення реформи місцевого 
самоврядування (децентралізації влади). Розкрито основні цілі та завдання які покладені в основу даної 
реформи та проаналізовано сучасний стан їх виконання та невирішені питання які необхідно вирішувати 
для якнайшвидшого досягнення запланованих результатів.

Ключові слова: місцеве самоврядування, децентралізація, реформа місцевого самоврядування, цен-
тралізація, об’єднані територіальні громади.

В данной статье раскрыты основные аспекты и предпосылки вызвавшие проведения реформы местно-
го самоуправления (децентрализации власти). Раскрыты основные цели и задачи которые положены в ос-
нову данной реформы, а так же проанализировано современное состояние их выполнения и нерешенные 
вопросы, которые необходимо решать для скорейшего достижения запланированных результатов.

Ключевые слова: местное самоуправление, децентрализация, реформа местного самоуправления, 
централизация, объединенные территориальные общины.

The basic aspects and conditions that caused the the reform of local government (decentralization of authori-
ty). Characterized main goals and objectives which are the basis of reform and analyzes the current state of their 
progress and outstanding issues that must be addressed as soon as possible to achieve the planned results.

Key words: local government, decentralization, local government reform, centralization, combined local 
communities.

Актуальність статті. Місцеве самовряду-
вання – це один з найважливіших структурних 
елементів системи державного управління, від 
якого залежить добробут громадян та розвиток 
країни в цілому. Тому в сучасних умовах роз-
будови української держави, постало питання 
про проведення реформи місцевого самовря-
дування, яка полягає в впровадженні децентра-
лізації на території України. Про необхідність 
децентралізації влади в нашій країні говорять 
уже давно, але нажаль впродовж цього часу 
процес децентралізації рухався у зворотному 
напрямку – зростала централізація повнова-
жень та ресурсів у вертикалі органів виконав-
чої влади, що свідчить про те, що проблема 
децентралізації залишалась не вирішеною. 
Тому надзвичайно актуальною є зміна сис-
теми державного управління нашої країни [3].

Постановка проблеми. Важливим питан-
ням сьогодення є проведення систематизо-
ваного контролю по провадженню європей-
ського досвіду за допомогою ряду сучасних 

реформ. Місцеве самоврядування також 
знаходиться в процесі вдосконалення, тому 
необхідно постійно слідкувати за перебігом 
реформи та змінами які запроваджуються.

Формування цілей. Основним завдання 
даної статті є визначення та аналіз основних 
аспектів реформи місцевого самоврядування 
та її впровадження, характеристика того, чи 
спроможна реформа підвищити життя насе-
лення за рахунок розвитку територіальних 
громад як самостійних установ за рахунок 
своєї самостійності.

Виклад основного матеріалу. В науковій 
літературі значна кількість наукових праць 
присвячена питанням місцевого самовряду-
вання, регіонального управління, децентра-
лізації влади. Серед українських дослідни-
ків питанню дослідження децентралізації та 
місцевого самоврядування приділяють увагу 
в своїх працях О. Батанов, В. Борденюк, 
П. Гураль, В. Кампо, О. Карлова, М. Корні-
єнко, В. Куйбіда, Н. Нижник, М. Орзіх, М. Пух-
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тинський, Ю. Тодика, А. Ткачук, В. Таций, 
О. Фрицький, В. Чушенко та інші [2].

В сучасній науковій літературі існує багато 
визначень поняття децентралізація. Серед них 
найбільш вживане є наступне визначення від-
повідно до якого децентралізація – це пере-
дача повноважень та бюджетних надходжень 
від державних органів до органів місцевого 
самоврядування. Метою реформи місцевого 
самоврядування є, передусім, забезпечення 
його спроможності самостійно, за рахунок 
власних ресурсів, вирішувати питання місце-
вого значення. Йдеться про наділення терито-
ріальних громад більшими ресурсами та про 
мобілізацію їхніх внутрішніх резервів [5]. На 
законному рівні, нажаль, визначення поняття 
децентралізації відсутнє, хоча в подальшому 
реформа децентралізації влади передбачає 
законне закріплення даного поняття. 

Основними проблемними питаннями сис-
теми територіальної організації влади, міс-
цевого самоврядування та адміністративно-
територіального устрою України, які які 
викликали необхідність проведення реформи 
місцевого самоврядування є: 

1. Надмірна централізація управління регі-
ональним розвитком та неефективна система 
повноважень: 

– відсутність збалансованої системи та 
дублювання функцій органів місцевого само-
врядування і центральних органів виконавчої 
влади, зокрема обласних та районних держав-
них адміністрацій, які мають необхідні повно-
важення, достатні ресурси і є відповідаль-
ними перед суспільством і державою за свою 
діяльність; 

– неможливість формування виконавчих 
органів місцевого самоврядування (за винят-
ком окремих випадків – міста обласного зна-
чення), особливо в сільській місцевості, для 
виконання своїх повноважень. Як наслідок – 
залежність від районних та обласних держав-
них організацій, яким делеговані ці функції, 
відсутність ініціативи та мотивації на місце-
вому рівні [8].

2. Складна структура адміністративно-
територіального устрою України: 

– не відповідає прийнятій в ЄС, що усклад-
нює інтеграційні процеси та нівелює можли-
вості співпраці з країнами ЄС (4-ступенева 
структура, наявність адміністративно-терито-
ріальних одиниць про- міжних рівнів); 

– занадто велика подрібненість території, 
що ускладнює управління територіями; 

– значна між- та внутрішньорегіональна 
диференціація показників соціально-еконо-
мічного розвитку території;

3. Відсутність необхідних матеріальних, 
фінансових і організаційних ресурсів для якіс-
ного виконання органами місцевого самовря-
дування власних і делегованих повноважень. 
Законодавчо не врегульовані питання:

– земельних відносин поза межами населе-
них пунктів; 

– передачі та використання державного та 
комунального майна;

– механізмів формування необхідної дохід-
ної бази місцевих бюджетів;

– соціальних, освітніх, медичних, адмі-
ністративних, інфраструктурних та інших 
галузевих стандартів (нормативів) для забез-
печення належного рівня життя громадян; 

– формування та функціонування громад 
не забезпечені конкретними, науково обґрун-
тованими, методичними рекомендаціями, роз-
рахунками, моделями, механізмами реалізації 
політики місцевого розвитку; 

– відсутність механізмів участі мешканців 
громад у діяльності органів місцевого само-
врядування, зокрема в управлінні та контролі; 

– низький кадровий потенціал на місцевому 
рівні, особливо на сільських територіях, що 
унеможливлює якісне виконання своїх функ-
цій органами місцевого самоврядування [7]. 

4. Відсутність власного фінансового потен-
ціалу для розвитку регіонів (частка міжбю-
джетних трансфертів у до-ходах місцевих 
бюджетів у 2013 р. складала близько 52%; у 
2014 р. – 56%, у 2015 р. – 59%, при нормі в 
розвинених країнах – до 40%) [8].

Отже, доки проблеми децентралізації та 
місцевого самоврядування залишатимуться 
невирішеними, українська держава буде 
зштовхуватись з збільшення проблеми дифе-
ренціації соціально-економічного розви-
тку регіонів країни та зростанню соціальної 
напруженості в них, а також ускладнить засто-
сування досвіду ЄС у сфері регіонального роз-
витку. Тобто на сьогоднішній день є нагальним 
вирішення даних питань, адже Україна прагне 
досягти європейського розвитку. Необхідно 
боротися з застарілими механізмами, що сто-
ять на шляху до побудови ефективної системи 
місцевого самоврядування.

Реформування державного управління 
обумовило активізацію сил широкого кола 
як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників 
у напрямі дослідження проблем визначення 
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курсу розвитку держави, побудову децентра-
лізованого державного управління. Цій про-
блематиці присвячені роботи багатьох україн-
ських вчених, серед яких О. Бориславська, 

В. Матвієнко, А. Бондаренко, О. Дроздов-
ська та інші. Проте дослідженню теоретичних 
засад децентралізації державного управління 
та її ролі в становленні системи фінансового 
забезпечення місцевого самоврядування біль-
шою мірою приділяє увагу західна економічна 
думка, представлена працями А. Бретона, 
Дж. Ма, М. Портера та інших [1].

Реформа місцевого самоврядування покли-
кана вирішити дані проблеми та наблизити 
Україну до ЄС. В інтересах усіх політичних 
діячі постало завдання створити досить стійку 
систему публічного управління в Україні в 
цілому та на всіх рівнях адміністративно-
територіального устрою. Лише у такій новій, 
збалансованій системі народ стане повноцін-
ним суб’єктом реалізації свого права на фор-
мування влади в державі.

Децентралізація в Україні впроваджується 
відповідно Закону України «Про місцеве 
самоврядування», остання редакція якого 
відбулась 08.10.2016р. [9], а також Концеп-
ції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Укра-
їні, що набула чинності 1.04.2014р. [4]. Дана 
реформа реалізується поетапно, так включає 
в себе такі стадії:

1. Визначення територіальної основи орга-
нів місцевого самоврядування та виконавчої 
влади, тобто створити трьохрівневу систему 
адміністративно-територіального устрою в 
Україні. За Концепцією реформи будуємо 
просту і логічну систему місцевого самовря-
дування. Саме така система забезпечить нор-
мальне і комфортне життя в українських міс-
тах та селах. Саме так в європейських країнах 
місцева влада надає послуги людям, займа-
ється освітленням вулиць чи прибиранням 
сміття, а вже уряд відповідає за макроеконо-
міку чи політику держави.

2. Розмежування повноваження між орга-
нами місцевого самоврядування різних рів-
нів. Необхідно найбільш важливі для людей 
повноваження передати на найближчий до 
людей рівень влади.

Повноваження у громаді: дошкільна та 
шкільна освіта; первинна медицина та швидка 
допомога; комунальне господарство; охорона 
правопорядку; пожежна охорона; соціальний 
захист.

Повноваження у районі: спеціалізована 
шкільна освіта; спортивні школи, школи-
інтернати тощо; вторинна медицина, стаціо-
нари загального профілю.

Повноваження у регіоні: професійно-тех-
нічна освіта; спеціалізована медична допо-
мога, онкоцентри, кардіоцентри та інше; пла-
нування регіонального розвитку; збереження 
природніх ресурсів; дороги та інша регіо-
нальна інфраструктура.

Надлишок повноважень на обласному, 
регіональному рівні призводить до того, що 
місцеве самоврядування занепадає. А отже й 
місцеві громади погано живуть.

3. Розмежування повноваження між орга-
нами місцевого самоврядування та виконавчої 
влади. Передати основні повноваження міс-
цевих держадміністрацій органам місцевого 
самоврядування. Виконавчій владі залишити 
тільки право контролю.

4. Визначення кількості ресурсів, які необ-
хідні на кожному рівні. Потрібно повністю 
оновити бюджетну систему. Коли розмір 
громади чи району збільшаться – з’являться 
додаткові ресурси на місцях. А отже їх можна 
буде раціонально використовувати. 

5. Зробити органи місцевого самовряду-
вання підзвітними перед виборцями і держа-
вою. Люди почнуть розуміти, що від їхнього 
голосування залежить, чи добре працюватиме 
для них місцева влада. А отже від самих меш-
канців залежить якість життя. Запровадимо не 
лише відповідальність місцевого самовряду-
вання за успішність своєї праці перед вибор-
цями, але й перед державою – за законність [8]. 

Відповідно до інформації розміщеної 
на офіційному сайті Децентралізації влади, 
реформа місцевого самоврядування має 
наступні досягнуті цілі:

1. В Україні започатковано десятки дого-
ворів співробітництва територіальних громад.

2. Створено 172 об’єднаних громад, де 
проведено вибори.

3. Внаслідок бюджетної децентралізації 
доходи місцевих бюджетів зросли від 20 до 
40%.

4. Вперше кошти на Державний фонд регі-
онального розвитку розподілено не в ручному 
режимі.

5. Вперше органи місцевого самовряду-
вання стали значно більшими інвесторами, 
ніж держава [7].

Отже, прийнята в 2014 році реформа міс-
цевого самоврядування поступово впрова-
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джується нині на території України. Початкові 
кроки, які було здійснено у ході реалізації 
децентралізації:

1. Ухвалено Концепцію реформи.
2. ЗУ «Про співробітництво територіаль-

них громад».
3. ЗУ «Про добровільне об’єднання громад».
4. ЗУ «Про засади державної регіональної 

політики».
5. Внесено зміни до низки законів про міс-

тобудування.
6. Проведено бюджетну децентралізацію.
Хоча й існують певні позитивні зміни у 

системі державного управління, та все ще 
не досягнуто значних результатів у розвитку 
нового децентралізованого ладу. 

Справжнім викликом для місцевого 
саморозвитку є відсутність можливостей 
для фінансової самодостатності територій. 
З точки зору матеріальної забезпеченості 
половина бюджетів місцевого самовряду-
вання в країні не здатні самостійно забез-
печити належний рівень життєдіяльності на 
своїх територіях: 5,4 тис. бюджетів (або 45% 
від загальної кількості) є дотаційними більш 
ніж на 70%, а 483 територіальні громади (або 
4%) на 90% утримуються за кошти держав-
ного бюджету [10].

В кінцевому результаті при ефективному 
здійсненні реформи децентралізації в Україні 
повною мірою, ми матимемо такі показники, 
які визначатимуть нашу країну як високороз-
винену:

1) Ефективна система влади: розмежування 
повноважень між органами місцевого самовря-
дування та державними органами влади; ство-
рення належних матеріальних, фінансових та 
організаційних умов для діяльності органів 
місцевого самоврядування; забезпечення від-

критості, прозорості та участі громадськості 
у вирішенні питань місцевого значення.

2) Високий рівень конкурентоспромож-
ності регіонів: ефективне використання 
ресурсів регіонів для сталого розвитку; спри-
ятливі умови для ведення бізнесу; ефективне 
міжрегіональне співробітництво.

3) Висока якість послуг: державні стан-
дарти (нормативи) якості адміністративних 
послуг; надання якісних публічних послуг; 
доступність отримання послуг [7].

Ми вважаємо, що децентралізація стане 
важливим підґрунтям для розвитку демокра-
тії в нашій країні. Як держава, так і громада, 
повинні брати безпосередньо участь у роз-
будові України як могутньої європейської 
країни. 

Висновки. Отже, на основі проведеного 
аналізу можемо сказати, що реформа місце-
вого самоврядування стоїть на рубежі коли є 
уже певні результати та одночасно ще багато 
необхідно досягти для досягнення постав-
леної меті. Об’єднання територіальних гро-
мад, які поставлені головним завдання даної 
реформи, на даний час є проблемою. Адже 
малорозвинене законодавство, яке бере своє 
коріння з радянських часів. Потрібно врахо-
вувати сучасний ритм життя і відповідно до 
нього створювати нормативно-правову базу, 
яку необхідно періодично оновлювати відпо-
відно до змін у світі. Також залишається на 
законодавчому рівні ряд не прийнятих норма-
тивно-правових актів без яких система місце-
вого самоврядування не буде ефективно функ-
ціонувати.

Таким чином, хоча вже було досягнуто 
певних результатів, але все ще існують певні 
проблеми впровадження реформи місцевого 
самоврядування в Україні. 
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ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Стаття присвячена дослідженню інституту представництва у цивільному процесуальному праві Украї-
ни. Розглядаються проблемні аспекти участі адвоката як представника у цивільному процесі, а також про-
аналізовано ряд актів національного та міжнародного характеру, які стосуються проблеми представництва.

Ключові слова: представництво, адвокат, цивільний процес.

Статья посвящена исследованию института представительства в гражданском процессуальном праве 
Украины. Рассматриваются проблемы участия адвоката как представителя в гражданском процессе, а так-
же проведён анализ ряда актов национального и международного характера, которые касаются проблемы 
представительства.

Ключевые слова: представительство, адвокат, гражданский процесс.

The article investigates an institute of the representation in civil procedural law of Ukraine. There are consid-
ered the problems of a lawyer as a representative in civil proceedings, as well as carried out the analysis of a 
number of acts of national and international character relating to the problem of the representation.

Key words: a representation, a lawyer, civil proceedings.

Постановка проблеми. Питання пред-
ставництва інтересів особи у цивільному 
процесі за сучасних умов набуває значної 
актуальності. Це обумовлено тим, що доте-
пер вченими дискутується питання про пра-
вовий статус представника під час здійснення 
цивільного судочинства, а також коло осіб, 
які можуть здійснювати таке представництво. 
Зокрема, мають місце протиріччя між поло-
женнями міжнародних актів та вітчизняним 
законодавством щодо питання, хто саме може 
виступати представником інтересів осіб.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Дослідженню зазначеного кола питань 
присвячені праці М. Штефана, Є. Дрижчаної, 
Є. Гусєва, Н. Рязанцевої, М. Курила, С. Бич-
кової, Г. Чурпіти, В. Єрмолаєвої, В. Комарова, 
В. Тертишнікова, В. Сунцова та ін.

Мета статті. Визначити правову при-
роду представництва та роль представника у 
цивільному процесі, його співвідношення із 
представником у цивільному праві; порівняти 
міжнародні та вітчизняні вимоги до осіб, що 
можуть здійснювати представництво.

Виклад основного матеріалу. Інститут 
представництва формувався протягом трива-
лого часу, починаючи з часів Давнього Риму, 
де його спочатку розуміли як правозаступни-
цтво. Це було обумовлено тим, що представ-
ники вважалися захисниками, які не тільки 
представляли, а й захищали інтереси осіб. 
Такий захист здійснювався на підставі угоди, 
в основі якої лежала добра воля сторін, що і 
стало підставою виникнення добровільного 
представництва [6, с. 92]. У римському праві 
було також і обов’язкове представництво, 
яке виникало незалежно від бажання сторін 
(наприклад, дії опікуна в інтересах, тих, кого 
опікають).

У Римській імперії застосовувалася низка 
понять, якими визначалося представни-
цтво, зокрема, це agere, patrocinium, conditor, 
defensor, condemnation та інші. Особлива 
представницька функція в суді виконувалась 
advocatus. Ними визнавалися процесуальні 
помічники сторін у судовому процесі, які 
спочатку безкоштовно підтримували їх своїм 
особистим авторитетом та юридичними пора-
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дами, однак пізніше, з періоду принципату, 
почали отримувати за ці послуги нагороди. 
Згодом адвокати були організовані у кастову 
групу, яка існує в такому ж вигляді і в наші 
часи [13, с. 261].

Новий поштовх у розвитку інституту пред-
ставництва мав місце після прийняття Собор-
ного уложення 1649 року. В ньому вперше 
надавався перелік представників, а також було 
закріплено два самостійних види представни-
цтва – законне та договірне. Згодом був при-
йнятий Указ Петра І «Про форму суду» від 
5 листопада 1723 року, де вперше було вве-
дено поняття довіреності, яке мовою оригі-
нала звучало «письма верющие» [12, с. 455]. 
Таким чином встановлювався юридичний 
зміст довіреності як письмової форми надання 
довірителем повноважень представникові 
на виконання останнім функцій в інтересах 
довірителя. Не менш важливу роль для ста-
новлення інституту представництва відіграло 
прийняття Статуту цивільного судочинства 
1864 року, відповідно до якого кожна із сто-
рін могла залучити представника, уповнова-
женого виконувати дії від імені сторін. Осо-
бливістю було те, що законом встановлювався 
рівний обсяг прав як у довірителя, так і у пред-
ставника, до того ж всі дії представника були 
обов’язковими для довірителя. Статут містив 
повний перелік осіб, яким було заборонено 
виступати представниками в суді, зокрема, це 
особи, які не є повністю право- і дієздатними, 
особи, становище яких не сумісне з діяльністю 
як представників. Як зазначає П. Курило, 
норми Статуту 1864 року в деяких моментах 
можуть бути взяті за основу під час реформу-
вання сучасного процесуального права [6, 93].

Пізніше процесуальне представництво як 
інститут отримало своє закріплення у Цивіль-
них процесуальних кодексах УРСР 1924, 1929 
та 1963 років, а також у Цивільному про-
цесуальному кодексі України від 18 березня 
2004 року.

Здійснюючи аналіз чинного Цивільного 
процесуального кодексу (далі – Кодекс) та 
кодексів УРСР, вчені намагалися розробити 
єдине поняття представництва, так як ані у 
чинному Кодексі, ані у попередніх кодексах 
такого визначення не було. Одним з кращих 
є тлумачення, що представництво у цивіль-
ному процесі – це процесуальна діяльність 
особи (представника, повіреного), спрямована 
на захист суб’єктивних прав і охоронюваних 
законом інтересів іншого учасника (довіри-

теля), державних та суспільних інтересів, а 
також на надання допомоги суду у встанов-
ленні об’єктивної істини по справі, вине-
сенню законного та обґрунтованого рішення 
[14, с. 5]. 

Деякі дослідники обмежуються визна-
ченням, що представництво – це правовід-
ношення, за якого одна сторона (представ-
ник) виступає у суді від імені та в інтересах 
іншої (довірителя) [2, с. 217]. Існують думки, 
що автори, які стверджують, що представни-
цтво є правовідношенням, не відповідають 
на питання яким є останнє – процесуаль-
ним чи матеріальним. Якщо вважати, що це 
є процесуальним, то варто дійти висновку, 
що цивільні процесуальні правовідносини 
можуть виникнути поза судом. Це суперечить 
загальновизнаному у теорії цивільного про-
цесуального права погляду, згідно з яким суд 
є обов’язковим суб’єктом цивільних проце-
суальних правовідносин. Якщо ж дотримува-
тися позиції, що представництво у цивільному 
процесі – це матеріальне правовідношення, 
то варто визнати, що таке представництво є 
інститутом цивільного права, а не цивільного 
процесу, що не відповідає поглядам багатьох 
вчених про зміст інституту цивільного проце-
суального представництва.

Таким чином, спираючись на зазначені 
аспекти, вчені зазначають, що представни-
цтво у цивільному процесі – це процесуальна 
діяльність особи на основі наданих їй повно-
важень, яка слугує підставою для виникнення 
цивільно-процесуальних правовідносин між 
представником та судом, спрямована на охо-
рону та захист суб’єктивних прав та охоро-
нюваних законом інтересів особи, яку пред-
ставляють, а також є такою, що сприяє суду у 
повному та об’єктивному з’ясуванні обставин 
справи та винесенні законного і обґрунтова-
ного рішення [3, с. 114].

Варто зазначити, що закон закріплює не 
лише представника як учасника цивільного 
процесу та вимоги до нього, але й коло осіб, які 
можуть представляти інтереси в суді. Зокрема, 
поряд із іншими особами, які досягли 18 років 
і мають цивільну процесуальну дієздатність, 
представником у суді може бути адвокат. Пра-
вове регулювання участі такого суб’єкта регу-
лююється не лише цивільним процесуальним 
законодавством, а й спеціальними законами 
та іншими підзаконними нормативно-право-
вими актами. Аналіз цієї сукупності право-
вих актів дає змогу нам говорити про те, що в 
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умовах сьогодення актуальними проблемами, 
пов’язаними із участю адвоката у цивільному 
процесі, є: визначення його правового статусу 
у цивільному процесі; виокремлення особли-
востей участі адвокатів у цивільній справі у 
разі їх множинності; дослідження механізму 
реалізації адвокатами цивільних процесуаль-
них прав та обов’язків у різних видах судо-
чинства тощо [1, с. 117]. Зокрема, при вирі-
шенні останнього, варто звернутися до Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» та до положень Цивільного проце-
суального кодексу України. Здійснивши ана-
ліз норм, присвячених правам та обов’язкам 
адвоката, можна стверджувати, що ці законо-
давчі акти наділяють його дещо різним обся-
гом процесуальних повноважень. Проте варто 
зауважити на тому, що адвокат, який бере 
участь у цивільній справі, набуває цивільного 
процесуального статусу договірного пред-
ставника, у межах якого він реалізацію прав 
та обов’язків особи, яку він представляє, вчи-
няючи від її імені усі процесуальні дії, які має 
право здійснювати ця особа.

Як зазначають С. Бичкова та Г. Чурпіта, 
адвокат, беручи участь у справі у правовому 
статусі договірного представника, наділений 
широким обсягом процесуальних прав у сфері 
доказування та широким колом обов’язків, 
пов’язаних із забезпеченням інтересів особи, 
яку він представляє, під час здійснення цивіль-
ного судочинства [1, с. 119]. Саме у зв’язку з 
наділенням адвоката таким широким право-
вим статусом серед науковців виникають дис-
кусії щодо того, а чи доцільно допускати до 
участі у справі з наданням цивільного про-
цесуального правового статусу представника 
осіб, які не володіють спеціальними знаннями 
в галузі права.

Окремі науковці стверджують, що зважа-
ючи на інтереси, які правильно розуміються, 
громадян, яким необхідно гарантувати пев-
ний рівень компетентності юридичної допо-
моги в суді, слід було б законодавчо закріпити 
правило про обов’язкове ведення справчерез 
адвокатів (правило про адвокатську монопо-
лію) хоча б для судів певної ланки або певних 
категорій справ, а також розширити перелік 
осіб, які не можуть бути представниками в 
суді [1, с. 119].

На окресленому питанні варто зупини-
тися окремо і проаналізувати акти норма-
тивно-правового характеру. Відповідно до 
ст. 59 Конституції України кожен має право на 

професійну правничу допомогу. У випадках, 
передбачених законом, ця допомога надається 
безоплатно. Кожен є вільним у виборі захис-
ника своїх прав [5]. Дане положення Осно-
вного Закону закріплює одне з основних прав 
кожної людини і громадянина – право на пра-
вову допомогу. Проте питання щодо вільного 
вибору захисника своїх прав було неоднора-
зово предметом розгляду Конституційного 
Суду України (далі – КСУ). Зокрема, мова йде 
про такі рішення КСУ, як у справі Г. І. Сол-
датова від 16.11.2000 та справі Голованя І. В. 
від 30.09.2009, де вирішувалося питання про 
представництво, а саме коло осіб, що його 
можуть здійснювати.

Відповідно до абз. 1 п. 3.2 мотивувальної 
частини Рішення КСУ від 30.09.2009 «пра-
вова допомога є багатоаспектною,  різною за 
змістом, обсягом та формами і може включати 
консультації, роз’яснення, складення позовів 
і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення 
представництва, зокрема в судах та інших 
державних органах, захист від  обвинувачення 
тощо. Вибір форми та суб’єкта надання такої 
допомоги залежить від волі особи, яка бажає її 
отримати…» [10].

Якщо ми звернемося до тексту Рішення 
КСУ від 16.11.2000, а саме до абз. 8, 9 моти-
вувальної частини, то КСУ зазначає, що «про-
аналізовані міжнародні акти передбачають 
право  кожного  обвинуваченого захищати 
себе особисто або через вільно вибраного ним 
на власний розсуд захисника з-поміж  юрис-
тів, які можуть надати ефективний  правовий 
захист. Ці положення міжнародно-правових 
актів щодо права фізичної особи на захист 
від обвинувачення відтворені у положеннях 
частини першої статті 59 Основного Закону,  
які закріплюють право кожної фізичної особи 
на правову допомогу і право вільного вибору 
захисника з метою захисту від обвинувачення. 
Положення частини другої статті 59  Консти-
туції України про те, що для забезпечення 
права на захист від обвинувачення в Україні 
діє адвокатура, не може тлумачитись як право 
підозрюваного, обвинуваченого і підсудного 
вибирати захисником лише адвоката, тобто 
особу, яка має свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю…» [11].

Таким чином, ми можемо спостерігати, 
що КСУ прямо встановлює, що жодних обме-
жень для особи, яка має намір бути представ-
ником, немає, а інститут адвокатури виступає 
лише однією з гарантій права особи на захист. 
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Така позиція КСУ відповідає змісту п. с ч. 3 
ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року: «Кож-
ний обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення має щонайменше такі 
права: … c) захищати себе особисто чи вико-
ристовувати юридичну допомогу захисника, 
вибраного на власний розсуд, або – за браком 
достатніх коштів для оплати юридичної допо-
моги захисника – одержувати таку допомогу 
безоплатно, коли цього вимагають інтереси 
правосуддя…» [4].

Але не всі міжнародно-правові акти регу-
люють подібно питання представництва. 
Деякі з них прямо передбачають, що пред-
ставником особи має бути юрист (особа, яка 
володіє спеціальними знаннями) або адвокат 
(особа, яка наділена відповідним статусом). 
Згідно з п. 19 Основних принципів, що стосу-
ються ролі юристів від 07.09.1990: «Ни один 
суд или административный орган, в котором 
признается право на адвоката, не отказывается 
признавать права юриста отстаивать в суде 
интересы своего клиента, за исключением тех 
случаев, когда юристу было отказано в праве 
выполнять свои профессиональные обязан-
ности в соответствии с национальным правом 
и практикой и в соответствии с настоящими 
принципами» [7]. Відповідно до п. 5 Резолю-
ції (78) 8 Комітету Міністрів Ради Європи про 
юридичну допомогу та консультації: «Юри-
дическая помощь всегда должна осущест-
вляться лицом, имеющим право практиковать 
в качестве адвоката в соответствии с юриди-
ческими нормами данного государства…» [8]. 
Отже, здійснивши порівняння цих двох поло-
жень, ми можемо стверджувати, що: 1) вони 
іншим чином регулюють питання інституту 
представництва, аніж Конвенція; 2) Резолю-
ція встановлює більш імперативні вимоги до 
представника, ніж Основні принципи, що сто-
суються ролі юристів.

Особливе значення для врегулювання 
питання щодо представництва між націо-
нальним та міжнародним законодавством має 
правова позиція Європейського Суду з прав 
людини, викладена у п. 39 справи «Шабель-
ник проти України» від 19.02.2009: «Щодо 
скарги заявника на відмову національних 
судів дозволити його матері бути його додат-
ковим (законним) представником під час судо-
вого провадження у справі Суд  нагадує, що 
передбачене цим положенням право на юри-

дичного представника, вибраного на власний 
розсуд, не має абсолютного характеру. Зако-
нодавча вимога наявності у захисника юри-
дичної освіти не є порушенням згаданого 
вище положення…» [9]. Оскільки вітчизняне 
законодавство визнає право судів спиратися 
на практику Європейського Суду при розгляді 
справ, то можна вважати, що при виникненні 
питання стосовно особи, яка може бути пред-
ставником, суди можуть прямо посилатися на 
це рішення.

Висновки. Інститут представництва – 
одне із найсуперечливіших процесуальних 
питань, яке вже тривалий час є предметом 
обговорення вчених-дослідників. Незважа-
ючи на велику кількість наукових доробок з 
цієї проблематики, а також низки вітчизня-
них та міжнародних актів, які спрямовані на 
врегулювання представництва, на сьогодні 
ми не можемо дати чітке визначення поняттю 
представництва та встановити вичерпне коло 
осіб, які можуть його здійснювати. Відносини 
договірного представництва все дедалі більше 
поширюються і все частіше мають місце у 
цивільному процесі, що у свою чергу стиму-
лює вчених-теоретиків та вчених-практиків 
до вивчення усіх аспектів даного інституту та 
встановлення належного правового механізму 
його регулювання.

На даний час має місце реформування  
процесуального законодавства, яке має на 
меті закріпити так звану «монополію» адвока-
тури, тобто інтереси особи у суді на договір-
них засадах може представляти лише адвокат. 
При наданні оцінки таким рішенням законо-
давця, виникає ряд питань. Оскільки Україна 
йде європейським шляхом, спрямованим на 
встановлення єдиних стандартів у всіх сферах 
життєдіяльності, включаючи правову, то наша 
держава має дотримуватися положень між-
народних актів, але як це зробити, якщо вони 
суперечать один одному? І яким чином можна 
узгодити суперечливі положення, щоб гаран-
тувати кожній особі право на належний пра-
вовий захист? На жаль, однозначних відпові-
дей на ці питання немає, а тому ми вважаємо, 
що вітчизняний законодавець має виходити із 
порівняння судової практики, коли представ-
ництво здійснювалось будь-якою особою, та 
коли воно здійснювалось адвокатом. Визна-
чення відповідних результатів дасть змогу 
створити певну правову модель представни-
цтва у цивільному процесі.
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У статті викладений основний порядок здійснення права інтелектуальної власності на винахід. Деталь-
но викладені положення особистих немайнових та майнових прав автора винаходу, в тому числі і непо-
внолітніх авторів та винахідників, детально викладено проблему термінологічних неточностей положення 
щодо передання права власності на винахід.
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В статье изложен основной порядок осуществления права интеллектуальной собственности на изо-
бретение. Подробно изложены положения личных неимущественных и имущественных прав автора изо-
бретения, в том числе и несовершеннолетних авторов и изобретателей, подробно изложены проблему 
терминологических неточностей положения о передаче права собственности на изобретение.
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The main procedure for the implementation of the intellectual property rights to the invention is set out in the 
article. The legal provisions of personal unproperty and property rights of the inventor, inter alia minor authors and 
inventors are detailed. The terminological inaccuracies problems of the provisions of the invention property rights 
transfer are set out in detail.

Key words: right, intellectual property, invention, inventor, patentability, integration, license, contract, power 
of attorney.

Як відомо, чинне цивільне і господарське 
законодавство України передбачає існування 
ряду об’єктів права інтелектуальної власності 
і визначає  порядок здійснення відповідних 
прав, залежно від виду об’єкта права інте-
лектуальної власності. Традиційно результат 
творчої діяльності поділяється на дві осно-
вні групи. Якщо до першої групи належать 
результати інтелектуальної діяльності, що 
стосуються духовного світу людей (твори 
літератури, науки, мистецтва), то до другої 
групи включають ті результати творчої діяль-
ності, які прийнято називати промисловою 
власністю, серед яких є винахід. Відповідно 
Закону України «Про охорону прав на вина-
ходи і корисні моделі» (далі Закону), об’єктом 
винаходу (корисної моделі), правова охорона 
якому (якій) надається згідно з цим Законом, 
може бути: продукт (пристрій, речовина, 
штам мікроорганізму, культура клітин рос-
лини і тварини тощо); процес (спосіб), а також 
нове застосування відомого продукту чи про-
цесу [3]. З урахуванням цього відбувається 
здійснення прав винахідника.

Вказаним питанням у тій чи іншій мірі 
приділяли увагу В. Борисова, Е. Гаврилов, 
А. Зирянов, В. Кастальський, Р. Стефанчук, 
Н. Яркіна та інші. Разом з цим, цікавим і акту-
альним залишається питання реалізації прав 
інтелектуальної власності на винахід.

Метою статті є розгляд порядку здій-
снення права інтелектуальної власності на 
винахід.

Відповідно до ст. 463 Цивільного Кодексу 
України (далі ЦК України) суб’єктами права 
інтелектуальної власності на винахід є: 
винахідник, інші особи, які набули прав 
на винахід за договором чи законом [5]. 
У статті 8 Закону визначено, що право на 
одержання патенту має винахідник, якщо 
інше не передбачено цим Законом. При 
цьому, винахідники, які спільно створили 
винахід (корисну модель), мають однакові 
права на одержання патенту, якщо інше не 
передбачено угодою між ними. Винахіднику 
належить право авторства, яке є невід’ємним 
особистим правом і охороняється безстро-
ково [3].
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Згідно з цивільним та господарським 
законодавством право інтелектуальної влас-
ності на винахід засвідчується патентом [2]. 
Патент – це охоронний документ встанов-
леного відповідним нормативно-правовим 
актом зразка, що містить передбачені зако-
ном та зазначеним актом відомості щодо 
права інтелектуальної власності на певний 
винахід. У ньому повинні міститися такі 
відомості: дата подання заявки, її номер, 
відомості про винахідника або винахідників, 
формула винаходу, відомості про власника 
патенту, дата набуття майнових прав на вина-
хід. Правова охорона надається винаходу, 
що не суперечить принципам гуманності та 
моралі, а також патентоздатності. Це відпо-
відає міжнародним нормам та акцентує увагу 
на обов’язкових критеріях патентоздатності 
винаходу, наявність якого необхідна для 
надання правової охорони. Частина 3 ст. 156 
ГК України говорить про використання вина-
ходу у господарській діяльності. Викорис-
танням винаходу у господарській діяльності 
є: виготовлення, пропонування для продажу, 
продаж, запровадження у господарській 
діяльності (комерційний обіг), застосування, 
введення чи зберігання з зазначеною метою 
продукту, що охороняється відповідно до 
закону [2].

Закон визначає засади захисту порушених 
прав власника патенту. Так, визначено, що 
будь-яке посягання на права власника патенту, 
вважається порушенням прав власника 
патенту, що тягне за собою відповідальність 
згідно з чинним законодавством України. На 
вимогу власника патенту таке порушення 
повинно бути припинено, а порушник 
зобов’язаний відшкодувати власнику патенту 
заподіяні збитки. Вимагати поновлення пору-
шених прав власника патенту може за його 
згодою також особа, яка придбала ліцензію. 
При цьому, захист прав на винахід (корисну 
модель) здійснюється у судовому та іншому 
встановленому законом порядку. Юрисдикція 
судів поширюється на всі правовідносини, що 
виникають у зв’язку з застосуванням цього 
Закону. Суди відповідно до їх компетенції 
розв’язують, зокрема, спори про: авторство 
на винахід (корисну модель), встановлення 
факту використання винаходу (корисної 
моделі), встановлення власника патенту, пору-
шення прав власника патенту, укладання та 
виконання ліцензійних договорів, право попе-
реднього користування, компенсації.

Розглянемо детальніше права особи, яка є 
суб’єктом патентних прав на винахід. Насам-
перед, винахідникам і авторам промислових 
зразків як творцям відповідних об’єктів нале-
жать особисті немайнові права на створені 
ними об’єкти. Особисті немайнові права не 
мають економічного змісту, не піддаються вар-
тісній оцінці і тісно пов’язані з їх суб’єктом – 
творцем.  

Особистим немайновим правом вина-
хідника є насамперед право авторства, яке 
передбачає можливість винахідника  вимагати 
визнання його творцем відповідного об’єкта. 
Як зазначається в  юридичній літературі, 
право авторства закріплює факт створення 
того чи іншого творчого результату певною 
конкретною особою, а це має значення для 
суспільної оцінки як самого результату, так і 
особи автора. 

Майновим за своєю природою є право 
винахідника на винагороду. Таке право вини-
кає у творця службового винаходу, корисної 
моделі чи промислового зразка. У цьому разі 
роботодавець укладає з винахідником чи авто-
ром промислового зразка письмовий договір 
щодо розміру та умов виплати йому вина-
городи відповідно до економічної цінності 
об’єкта або іншої вигоди, яка може бути одер-
жана роботодавцем (ст. 8 Закону). 

Майновими правами інтелектуальної влас-
ності на винахід, корисну модель, промисло-
вий зразок відповідно до ст. 464 ЦК України є: 

1) право на використання винаходу, корис-
ної моделі, промислового зразка; 

2) виключне право дозволяти викорис-
тання винаходу, корисної моделі, промисло-
вого зразка (видавати ліцензії); 

3) виключне право перешкоджати непра-
вомірному використанню винаходу, корисної 
моделі, промислового зразка, в тому числі 
забороняти таке використання; 

4) інші права інтелектуальної власності, 
встановлені законом. 

Згідно зі ст. 33 Закону України «Про охо-
рону прав на винаходи і корисні моделі» 
патент може бути визнано в судовому порядку 
недійсним повністю або частково у разі: 

1) невідповідності запатентованого вина-
ходу (корисної моделі) умовам патентоздат-
ності, що визначені ст. 7 цього Закону; 

2) наявності у формулі винаходу (корисної 
моделі) ознак, яких не було в поданій заявці; 

3) порушення вимог ч. 2 ст. 37 цього 
Закону (йдеться про випадки, коли мало місце 
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порушення порядку патентування винаходів, 
корисних моделей в іноземних державах); 

4) видачі патенту внаслідок подання заявки 
з порушенням прав інших осіб.  

Цікавим є і наступне питання. На практиці 
дуже багато випадків, коли винахід створює 
не одна, а декілька осіб, тому й законодавство 
надає їм можливість спільного отримання 
патенту на нього. Закон визначає, що взаємо-
відносини при використанні винаходу, патент 
на який належить кільком особам, визнача-
ються угодою між ними. У разі відсутності 
такої угоди кожний власник патенту може 
використовувати винахід за своїм розсудом, 
але жоден з них не має права давати дозвіл на 
використання винаходу та передавати право 
власності на винахід іншій особі без згоди 
інших власників патенту [3]. 

Спробуємо привернути увагу до деяких 
термінологічних неточностей.

Якщо дозвіл на використання винаходу 
надається на підставі ліцензії та (або) ліцен-
зійного договору і це передбачено ЦК Укра-
їни то, що розуміти під переданням права 
власності на винахід, не зовсім зрозуміло. 
Адже глава 75 ЦК України не згадує ніякого 
договору про передання права власності. Про 
цей договір йде мова у ст. 28 Закону. Однак 
ст. 1113 глави 75 ЦК України регламентує 
укладання договору про передання виключ-
них майнових прав інтелектуальної власності 
на винахід. Фактично випливає, що співвлас-
никам патенту не заборонено передавати за 
договором виключні майнові права інтелекту-
альної власності на винахід без згоди інших 
співвласників.

Можна припустити, що передання права 
власності на винахід – це передання всіх 
виключних майнових прав. Однак, згідно із 
ст. 1113 ЦК України, за договором про пере-
дання виключних майнових прав ці права 
можуть бути передані повністю або частково. 
Нагадаємо, що згідно із ст. 464 ЦК України до 
виключних майнових прав належить: право 
дозволяти використання винаходу (видавати 
ліцензії); право перешкоджати неправомір-
ному використанню винаходу, у тому числі 
забороняти таке використання.

Отже, фактично закон надає можливість 
передати лише одне з цих виключних прав, що 
в жодному разі не може вважатися переданням 
права власності. І передання одного з виключ-
них прав може здійснити один із співвласни-
ків патенту без дозволу інших [1, с. 108].

Після прийняття ЦК України  і досі існує 
багато неузгодженостей між ЦК та іншим 
законодавством щодо інтелектуальної влас-
ності, зокрема Законом України «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі». Подолати 
ці проблеми можливо за допомогою внесення 
відповідних змін у згаданий закон. 

Винахідником може бути лише фізична 
особа. Причому не має значення вік та обсяг 
дієздатності цієї особи. Створити винахід 
теоретично можуть малолітні й недієздатні 
особи. ЦК  України, зокрема, у ст. 31 вста-
новлює, що особа до чотирнадцяти років має 
право здійснювати особисті немайнові права 
на результати інтелектуальної, творчої діяль-
ності, що охороняються законом. Особи від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають 
неповну дієздатність, тобто вони обмежені в 
можливості вчинення багатьох правочинів. 
Так, наприклад, укладання неповнолітніми 
правочинів щодо транспортних засобів та 
нерухомості потребує письмової і нотаріально 
посвідченої згоди батьків (усиновлювачів) або 
піклувальника. І це цілком зрозуміло, врахову-
ючи рівень свідомості неповнолітньої особи, 
її світогляд та життєвий досвід. При цьому 
ЦК України дозволяє неповнолітнім само-
стійно здійснювати права на винаходи, тобто 
як особисті немайнові, так і майнові права 
інтелектуальної власності. Таким чином, 
особи від чотирнадцяти до вісімнадцяти 
років можуть без дозволу батьків дозволяти 
використання винаходів і, взагалі, передавати 
виключні майнові права на винаходи іншим 
особами. Через свою цінність важливість 
для держави засвідчення прав інтелектуаль-
ної власності на винаходи, а також передання 
виключних майнових прав на винахід підля-
гає державній реєстрації, як і права на тран-
спортні засоби і нерухомість та правочини 
щодо цих об’єктів. Вартість прав на винахід, 
ліцензія на їх використання найчастіше може 
бути дуже високою і значно перевищувати 
вартість багатьох транспортних засобів або 
об’єктів нерухомості. Отже, підходи до роз-
порядження неповнолітніми об’єктами інте-
лектуальної власності й об’єктами власності є 
різними. Нагадаємо, що той самий підхід був 
і в Цивільному кодексі УРСР 1963 року. Чи є 
доцільним довіряти неповнолітнім розпоря-
дження об’єктів великої вартості? Можливо, з 
врахуванням побудови сучасної патентної сис-
теми та розвитку ринкових відносин настав 
час для іншого розуміння цієї проблеми [8].
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Отже, неповнолітні самостійно здійсню-
ють права на винаходи. Проте ці права пови-
нні в них існувати. Згідно із ст. 462 ЦК Укра-
їни набуття прав інтелектуальної власності 
на винахід засвідчується патентом. Тобто для 
виникнення у неповнолітньої особи, як і в 
будь якої іншої, прав на винахід треба отри-
мати патент на нього. Постає запитання: чи 
може неповнолітній самостійно, без згоди 
батьків, отримати патент на винахід? Теоре-
тично Закон обмежень для цього не містить, 
подавати заявку на отримання патенту можуть 
будь-які особи. Однак фактично особа, осо-
бливо неповнолітня, не зможе подати оформ-
лену відповідним чином заявку та вести 
діловодство з Установою без допомоги відпо-
відного фахівця, тобто патентного повіреного 
чи іншого юриста [1, с. 109].

Неповнолітній повинен укласти договір 
доручення зі своїм представником чи видати 
довіреність. З одного боку, особою, яку пред-
ставляють, може бути будь-який суб’єкт 
цивільного права – громадянин, юридична 
особа незалежно від наявності в них дієздат-
ності [6, с. 242]. Але, як вказує Є.О. Харитонов, 
це стосується лише так званого обов’язкового 
представництва. Добровільне представництво 
ґрунтується на волевиявленні сторін. Закон не 
встановлює спеціальних правил щодо дієздат-

ності довірителя, тому неповнолітній повинен 
для укладання договору доручення отримати 
згоду батьків, оскільки цей правочин виходить 
за межі тих, котрі він має право вчиняти само-
стійно [4, с. 542]. 

Таким чином, неповнолітня особа фак-
тично не може отримати патент на створений 
нею винахід без відповідної згоди батьків. Це 
здається не зовсім логічним, враховуючи мож-
ливість неповнолітнього самостійно здійсню-
вати права на винаходи й інші об’єкти інтелек-
туальної власності [1, с. 109].

Таким чином, особа, яка здійснила вина-
хід, має право зареєструвати відповідні права 
інтелектуальної власності і таким чином 
захистити їх від порушень. У цьому випадку 
вона реєструє патентні права і вступає у відпо-
відні патентні правовідносини. Специфічним 
є порядок здійснення відповідних прав осо-
бами, які сумісно винайшли певний об’єкт, а 
також здійснення відповідних прав неповно-
літніми [7, с. 153]. 

Подальше удосконалення цивільно-пра-
вового регулювання вказаної сфери суспіль-
них відносин можливо пов’язувати із більш 
широкою імплементацією до національного 
законодавства європейських стандартів права 
інтелектуальної власності, що особливо акту-
ально в умовах європейської інтеграції.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС БОРЖНИКА  
ЯК СУБ’ЄКТА НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА)

У статті проаналізовано проблеми правового статусу боржника як суб’єкта неспроможності (банкрут-
ства), питання вдосконалення провадження та розгляду справ про банкрутство, установлено, що правовий 
статус боржника у справі про банкрутство не є однаковим на всіх стадіях процесу і змінюється залежно 
від того, яку судову процедуру застосовують до неплатоспроможного суб’єкта підприємницької діяльності. 

Ключові слова: правовий статус, банкрутство, вдосконалення розгляду справ про банкрутство, суб’єкт 
підприємницької діяльності. 

В статье проанализировано проблемы правового статуса должника как субъекта неплатежеспособно-
сти (банкротства), вопросы улучшения рассмотрения дел про банкротство, установлено, что правовой ста-
тус должника в дело про банкротство не одинаковый на всех стадиях процесса и изменяется в зависимости 
от того, какую судебную процедуру используют к неплатежеспособному субъекту предпринимательской 
деятельности.

Ключевые слова: правовой статус, банкротство, улучшение рассмотрения дел про банкротство, 
субъект предпринимательской деятельности.

The article analyzes the problems of the legal status of the debtor as the subject of insolvency (bankruptcy), 
the issue of improving the proceedings in bankruptcy cases, also in the article is established that the legal status of 
the debtor in bankruptcy is not the same at the all stages of the process, it varies depending on the kind of judicial 
procedure used to an insolvent business entity. 

Key words: legal status, bankruptcy, the issue of improving the proceedings in bankruptcy cases, 
entrepreneurial activity subject. 

Проблеми правового статусу боржника 
як суб’єкта неспроможності (банкрутства) 
є однією з найбільш актуальних проблем 
цивільного та господарського права протягом 
багатьох століть, оскільки вона безпосеред-
ньо пов’язана з розвитком товарно-грошових 
відносин і становленням договору як інстру-
менту цивільного обороту.

Правовий статус суб’єкта неспромож-
ності (банрутства) в національному праві 
України було досліджено у працях вчених 
О. М. Борейко,  Б.М. Полякова , П.О. Повара, 
О. В. Чешковська, Ю. В. Чорна та інших. 
Основну увагу автори загострили на питаннях 
вдосконалення провадження у справах про 
банкрутство, питання ж правового статусу 
боржника як суб’єкта неспроможності (бан-
крутства)  розглядалися в межах загальних 
тем відновлення платоспроможності юридич-
них осіб або їх припинення. 

Банкрутство – визнана господарським 
судом неспроможність боржника відновити 
свою платоспроможність та задовольнити 
визнані судом вимоги кредиторів не інакше, 
як через застосування ліквідаційної проце-
дури [1, с. 56]. 

Поняття «боржник» широко використову-
ється у різних галузях та інститутах права. 

Так, боржник у зобов’язальних правовідно-
синах – це пасивна сторона зобов’язального 
право відношення, на якій лежить обов’язок 
здійснити на користь другої сторони (креди-
тора) певну дію (передати майно, виконати 
роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) 
або утриматися від певної дії [2]. У виконав-
чому провадженні боржником є фізична або 
юридична особа, визначена виконавчим доку-
ментом [3 ].

Якщо боржник у зобов’язанні та виконав-
чому провадженні не виконує своїх обов’язків, 
то він може, за певних умов, стати боржником 
у справі про банкрутство. Згідно з ч. 1 ст. 1 
Закону  України «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його 
банкрутом», ( далі – Закон) боржник – суб’єкт 
підприємницької діяльності (юридична або 
фізична особа – підприємець), неспроможний 
виконати протягом трьох місяців свої грошові 
зобов’язання після настання встановленого 
строку їх виконання, які підтверджені судо-
вим рішенням, що набрало законної сили, та 
постановою про відкриття виконавчого про-
вадження, якщо інше не передбачено цим 
Законом [4]. Теорією конкурсного процесу 
вироблено такі можливі критерії банкрутства, 
як неплатоспроможність і неоплатність. «Нео-
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платність» означає, що пасиви боржника пере-
вищують його активи. Термін «неплатоспро-
можність» означає неспроможність боржника 
відповідати за своїми зобов’язаннями, тобто 
можна тільки робити припущення про пере-
вищення активів над пасивами [5, с. 195]. Ці 
критерії застосовувалися ще дореволюцій-
ним юристом Г.Ф. Шершеневичем. Остан-
ній виділяв також «неспроможність» – тобто 
такий стан боржника, при якому він стає не 
в змозі задовольнити пред’явлені йому ціл-
ком законні вимоги з боку його кредиторів  
[6, с. 89–90]. Сучасне законодавство про бан-
крутство передбачає неплатоспроможність 
як підставу для порушення провадження у 
справі, але для визнання боржника банкрутом 
необхідне встановлення господарським судом 
неспроможності боржника відновити свою 
платоспроможність за допомогою процедур 
санації та мирової угоди і погасити грошові 
вимоги кредиторів не інакше як через засто-
сування ліквідаційної процедури. В Україні 
боржником у справі про банкрутство може 
бути тільки зареєстрована у встановленому 
законом порядку юридична особа або фізична 
особа – суб’єкт підприємницької діяльності. 
У попередніх редакціях Закону про банкрут-
ство коло суб’єктів, стосовно яких могло бути 
порушено провадження у справі про банкрут-
ство, було розширено за рахунок внесення до 
їх переліку некомерційних організацій – спо-
живчих товариств, благодійних чи інших фон-
дів. Але в новій редакції Закону про банкрут-
ство подібні норми відсутні.

Правовий статус боржника у справі про 
банкрутство не є однаковим на всіх стадіях 
процесу. Обсяг прав і обов’язків боржника 
модифікується залежно від того, яку судову 
процедуру застосовують до неплатоспромож-
ного суб’єкта підприємницької діяльності. 
Так, на стадії роз- порядження майном борж-
ника останній має порівняно великий обсяг 
повноважень. Звичайно, введення мораторію 
обмежує господарську дія- льність боржника, 
але за ним зберігається більшість його прав, 
залишаються діючими органи управління 
боржника, крім випадків їх відсторонення. 
За діяльністю боржника здійснюється тільки 
нагляд і контроль, на ряд управлінських 
рішень стосовно боржника необхідна згода 
розпорядника майна. Під час порушення про-
вадження у справі про банкрутство право- і 
дієздатність боржника суттєво обмежуються. 
Недостатня правосуб’єктність боржника в 

процедурі розпорядження майном доповню-
ється арбітражним керуючим. Таке доповне-
ння здійснюється шляхом погодження з борж-
ником тих чи інших угод або організаційних 
дій. Однак у будь-якому разі розпорядник 
майна не повинен здійснювати дії на шкоду як 
боржника, так і кредиторів – учасників справи 
про банкрутство [5, с. 66]. На стадії санації 
обсяг прав боржника помітно звужується за 
рахунок розширення прав арбітражного керу-
ючого: керуючому санацією надається право 
укладати від імені боржника мирову угоду, 
цивільно-правові, трудові та інші правочини, 
розпоряджатися майном боржника відповідно 
до плану санації та з урахуванням обмежень, 
передбачених законодавством. При цьому 
власник майна боржника не в праві обмежу-
вати повноваження керуючого санацією щодо 
розпорядження майном боржника. У випадку 
введення ліквідаційної процедури, всі функ-
ції з управління та розпорядження майном 
банкрута повністю переходять до ліквідатора. 
Боржник стає нездатним сам учиняти хоч якісь 
юридично значимі дії стосовно не тільки свого 
майна, але і взагалі всіх об’єктів цивільного 
права [7, с. 127]. Єдине, на що залишається 
самостійне право у боржника, то це процесу-
альне право на оскарження ухвал та постанов 
господарського суду. Отже, при застосуванні 
до боржника про- цедур банкрутства здійсню-
ється обмеження право- і дієздатності суб’єкта 
підприємницької діяльності, причому най-
більше це знаходить прояв під час процедур 
санації та ліквідації. Складається ситуація, 
коли арбітражний керуючий діє у правовід-
носинах банкрутства від імені та в інтересах 
боржника, але разом з тим не можна забувати, 
що підзвітний арбітражний керуючий усе – 
таки зборам кредиторів. У науковій літературі 
наводиться чимало класифікацій боржників 
у справі про банкрутство. Так, Б.М. Поляков 
залежно від того, чи порушено стосовно них 
справу про банкрутство, чи ні, поділяє їх на 
конкурсних і не конкурсних. Крім того, кон-
курсні боржники залежно від процедур, що 
застосовуються до них, поділяються на загаль-
них і спеціальних. Залежно від суб’єктного 
складу боржники поділяються на фізичних і 
юридичних [8, с. 65]. Ми пропонуємо класи-
фікувати боржників у справі про банкрутство 
за такими критеріями. За формою власності 
боржників можна поділити на приватних, дер-
жавних і комунальних. До приватних борж-
ників відносяться всі юридичні та фізичні 
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особи – підприємці, засновані на основі при-
ватної власності. Це можуть бути як унітарні 
підприємства, так і корпоративні. Щодо дер-
жавних підприємств Закон про банкрутство 
застосовується з особливостями, передбаче-
ними ст. 96 (вжиття Кабінетом Міністрів Укра-
їни заходів для запобігання банкрутству таких 
підприємств; обов’язкова участь у справі 
органу, уповноваженого управляти держав-
ним майном). Зумовлено це досить значною 
часткою державної власності в економіці дер-
жави та, відповідно, необхідністю державного 
контролю за ефективністю використання дер-
жавного майна, недопущення «тіньових» схем 
його приватизації, забезпечення реалізації 
прав власника – держави в особі спеціально 
уповноважених державних органів [9, с. 69]. 
Також ряд особливостей банкрутства держав-
них підприємств передбачено Господарським 
кодексом України (далі – ГК України) [10] та 
Цивільним кодексом України (далі – ЦК Укра-
їни). Так, відповідно до ч. 3 ст. 214 ГК Укра-
їни, до державних підприємств, які відповідно 
до закону не підлягають приватизації, про-
цедури санації чи ліквідації застосовуються 
лише після виключення їх у встановленому 
порядку з переліку об’єктів, що не підляга-
ють приватизації. Дана норма, звичайно, є 
позитивним моментом у правовому регулю-
ванні банкрутства держаних підприємств, 
оскільки спрямована на захист державної 
власності. Однак, з іншого боку, на практиці 
існує чимало державних підприємств з вели-
кими боргами, але в силу внесення таких 
боржників до переліку підприємств, що не 
підлягають приватизації, з ними по суті нічого 
не можна зробити, оскільки після процедури 
розпорядження майном застосування санації 
та ліквідації не допускається, а мирова угода 
укладається вкрай рідко. У результаті чис-
ленні вимоги кредиторів таких підприємств 
так і залишаються незадоволеними. Також, за 
статтею 53 ЦК України – фізична особа, яка 
неспроможна задовольнити вимоги кредито-
рів може бути визнана банкрутом у порядку, 
встановленому законом. Стосовно комуналь-
них підприємств на сьогодні правове регулю-
вання банкрутства здійснено не в повній мірі. 

Так, по-перше, нова редакція Закону про 
банкрутство взагалі не містить положень, які б 
прямо стосувалися комунальних підприємств. 
Тоді як раніше Закон про банкрутство містив 
норму, якою органам місцевого самовряду-
вання надавалося право приймати рішення 

щодо незастосування процедур банкрутства 
до окремих юридичних осіб – підприємств, 
що є об’єктами права комунальної власності. 
Виключення даної норми суперечливе. Так, з 
одного боку, підприємства комунальної форми 
власності мають цінність для територіальної 
громади, і, справді, захист зі сторони органів 
місцевого самоврядування для таких об’єктів 
був важливим. Але, з іншого боку, всі форми 
власності в Україні рівні, а додаткові пільги 
для об’єктів комунальної власності були пору-
шенням цього принципу. Підвищений захист 
державної форми власності об’єктивно зумов-
лений і необхідний у будь – якому разі, тоді 
як цінність об’єктів комунальної власності не 
є аж настільки значна, щоб надавати органам 
місцевого самоврядування такі широкі повно-
важення у сфері банкрутства комунальних 
підприємств. 

По-друге, неузгодженість загальних норм 
ЦК України, ГК України та спеціального зако-
нодавства про банкрутство проявляється в 
тому, що невирішене питання застосування 
Закону «Про банкрутство» до комунальних 
некомерційних підприємств, які за нормами 
ГК України не є суб’єктами підприємницької 
діяльності. Виходячи з цього, комунальні неко-
мерційні підприємства, які не є суб’єктами 
підприємницької діяльності, не повинні визна-
ватися суб’єктами банкрутства [11, с. 141–
143]. Також боржників можна класифікувати 
залежно від того, хто ініціював провадження 
у справі про банкрутство: боржники, прова-
дження у справі щодо яких ініціював креди-
тор і боржники, провадження у справі щодо 
яких було порушено за їх власною ініціати-
вою (окремі особливості стосуються боржни-
ків, щодо яких здійснюється санація за заявою 
його керівника та боржників, що ліквідуються 
власником). Беручи участь у справі про бан-
крутство боржника, кредитори мають на меті 
задоволення своїх грошових вимог. Найпоши-
реніший спосіб такого задоволення – продаж 
майна боржника і погашення боргів боржника 
перед кредиторами за рахунок коштів, вилу-
чених від продажу майна. Але такий шлях не 
єдиний. Зокрема, кредитори можуть отримати 
задоволення своїх вимог шляхом передачі їм 
корпоративних прав боржника стосовно інших 
юридичних осіб або корпоративних прав учас-
ників боржника. Але треба враховувати, що 
корпоративні права є власністю засновників і 
учасників юридичної особи – боржника, а не 
самої юридичної особи – боржника. Тому для 
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передачі корпоративних прав у рахунок пога-
шення боргів боржника необхідне рішення не 
керівника боржника, а кожного з власників 
боржника, у разі ж не- можливості отримання 
такої згоди – загальних зборів учасників. 
У судовій практиці існували випадки, коли 
за мировою угодою до інвесторів переходило 
майно боржника. 

Отже, правовий статус боржника у справі 
про банкрутство не є однаковим на всіх ста-
діях процесу і змінюється залежно від того, 
яку судову процедуру застосовують до непла-
тоспроможного суб’єкта підприємницької 

діяльності. При застосуванні до боржника 
процедур банкрутства здійснюється обме-
ження право- і дієздатності суб’єкта підпри-
ємницької діяльності, причому найбільше це 
знаходить прояв під час процедур санації та 
ліквідації.

Законодавче регулювання правового ста-
тусу боржника у справі про банкрутство не є 
досконалим. Зокрема, потребують перегляду 
і зміни норми, що стосуються внесення відо-
мостей до Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб і фізичних осіб – підприємців про 
припинення державної реєстрації банкрута.
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ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Стаття присвячена розгляду проблематики теоретичного закріплення та практичного застосування ка-
тегорії господарського договору. Розглянуто специфічні риси господарського договору, охарактеризовано 
історичні етапи розвитку цього правового інституту, проаналізовано нормативно-правове забезпечення до-
говірних господарських відносин, а також досліджено проблемні питання господарської та судової практики 
укладання та виконання господарських договорів. Зроблено висновок про необхідність вдосконалення гос-
подарського законодавства та надання судам роз’яснень щодо правильного та одноманітного застосування 
у спірних питаннях приписів закону про господарські договори.

Ключові слова: договір, господарський договір, недійсність господарських договорів, Господарський 
кодекс України, судова практика.

Статья посвящена исследованию проблематики теоретического закрепления и практического приме-
нения категории хозяйственного договора. Рассмотрены специфические черты хозяйственного договора, 
охарактеризованы исторические этапы развития данного правового института, проанализировано норма-
тивно-правовое обеспечение договорных хозяйственных отношений, а также исследованы проблемные 
вопросы хозяйственной и судебной практики заключения и выполнения хозяйственных договоров. Сделан 
вывод о необходимости усовершенствования хозяйственного законодательства и предоставления судам 
разъяснений относительно правильного и единообразного применения в спорных вопросах предписаний 
закона о хозяйственных договорах.

Ключевые слова: договор, хозяйственный договор, недействительность хозяйственность договоров, 
Хозяйственный кодекс Украины, судебная практика.

The article is devoted to the category of theoretical and practical problems of the application of commercial 
contracts. The specific features of the commercial treaty are discussed, historical stages of development of this 
legal institution are characterized, legal consolidation of the commercial treaty relations is analyzed, as well as 
the problematic issues of economic and judicial practice of signing and fulfillment of commercial contracts are 
studied. It is concluded that the necessity to improve the commercial legislation and explanations to the courts of 
their actions in disputed cases of the law’s application exist.

Key words: treaty (contract), commercial treaty, invalidity of commercial contracts, Commercial Code of 
Ukraine, judicial practice.

Актуальність теми. У вельми тяжкому 
комплексі запитань і проблем, що пов’язані 
охопленням досліджень особливостей право-
вого регулювання господарського права в умо-
вах переходу України на новий шабель розви-
тку, одну з найважливіших сходинок займає 
проблема правового впорядкування договір-
ного права, що є одним з базових та найшир-
ших інститутів зобов’язального права. Осно-

воположним елементом договірного права є, 
звичайно, договір. Саме через це визначення, 
дослідження й оцінку проблем теорії й прак-
тики господарського договору заслуговує на 
всебічний аналіз.

Актуальність розгляду даної теми дослі-
дження обґрунтована такими причинами, як 
необхідність вдосконалення правового меха-
нізму регулювання проблематики господар-
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ського договору, розробки і формулювання 
пропозицій, спрямованих на підвищення 
ефективності правового регулювання питань 
господарського договірного права. 

Питання щодо загального визначення 
поняття «договір» розглядали багато дослід-
ників теорії держави і права, серед яких 
варто назвати С.С. Алексєєва, С.І. Архипова, 
О.С. Іоффе, Б.А. Спасеннікова. Теоретичною 
базою дослідження послужили наукові праці 
таких фахівців у сфері господарського права, 
як О.А. Беляневич, І.Л. Євміна, Ю.В. Журик, 
В.В. Корольов, С.А. Подоляк, Р.Б. Прилуць-
кий, В.М. Черешнюк, В.С. Щербина тощо. 
Проте деякі проблемні питання договірного 
регулювання господарських відносин потре-
бують доопрацювання. 

Постановка завдання. Мета даної наукової 
статті полягає у розгляді проблемних питань 
правового регулювання господарського дого-
вору, з’ясуванні його характерних особливих 
ознак, дослідженні історичних етапів розви-
тку даного інституту господарського права, а 
також аналізі проблем господарської та судової 
практики щодо укладання, зміни, виконання 
та припинення господарських договорів.

Результати дослідження. Починаючи роз-
гляд питання щодо визначення господарського 
договору як такого, перш за все, необхідно 
звернутись до науки теорії держави і права, 
представники якої дають, зокрема, наступні 
визначення терміну «договір»: 

1) договір – ефективний юридичний засіб 
з визначення прав та обов’язків, правил вза-
ємовідносин громадян і юридичних осіб  
[1; 2, с. 132];

2) О. С. Іоффе [3, с. 26] під договором розу-
міє домовленість (згоду) двох чи більше осіб 
про встановлення, зміну або припинення пра-
вовідносин. 

Поняття господарського договору досить 
широко застосовується в законах, інших нор-
мативно-правових актах, правозастосовних 
актах, судовій практиці та юридичній літера-
турі. Неможливо не помітити, що в чинному 
законодавстві відсутня дефініція господар-
ського договору, хоча Господарський кодекс 
Україні містить окрему главу 20  «Господар-
ські договори» (ст.ст. 179-188) [4, с. 496].

Виходячи з того, що ані чинний Господар-
ський кодекс України (далі -ГКУ), ані Гос-
подарський процесуальний кодекс України, 
ані інші акти  господарського законодавства, 
застосовуючи поняття господарського дого-

вору, не містять норми щодо його визначення, 
дефініцію «господарський договір» можна 
визначити, спираючись на загальну дефініцію 
«договір», що міститься у статті 626 Цивіль-
ного кодексу України, та беручи до уваги 
характерні риси, що притаманні господар-
ському договору. У науковій літературі під 
господарським договором розуміється домов-
леність суб’єкта господарювання з іншими 
учасниками господарських відносин, яка 
спрямована на встановлення, зміну чи припи-
нення їх прав та обов’язків у господарський 
сфері [5, с. 300].

Дефініція договору у господарському 
праві вживається як у загальному, так і спе-
ціальному значеннях. Договір, що закріпле-
ний статтею 626 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦКУ), у господарському праві визна-
чається як будь-яка майнова угода між двома 
чи більше суб’єктами господарювання. Проте 
майнові договори відрізняються один від 
одного, адже перші регламентують головне 
заняття суб’єктів господарської діяльності, 
що міститься в статуті, другі – обслуговуючу 
функцію. Саме через це законодавство при-
свячує окремий юридичний інститут госпо-
дарського договору [5, с. 289; 6, с. 131] .

Співвіднесення «цивільного договору» та 
«господарського договору» кваліфікуються у 
спеціальній літературі як загальна й особлива 
категорії. Господарські договори укладаються 
за правилами ЦКУ з урахуванням особливос-
тей, передбачених ГКУ, іншими норматив-
ними актами щодо окремих видів договорів 
[7, ч. 7 ст. 179]. Треба завжди брати до уваги 
та зважати на те, що окремі види господар-
ських договорів не стали частиною ГКУ, а все 
ще знаходяться та регулюються положеннями 
ЦКУ. Всі види договорів законодавчо визна-
ченні ЦКУ, книгою п’ятою «Зобов’язальне 
право», розділом ІІ «Загальні положення про 
договір» (ст. ст. 626-654 ЦКУ) [8].

Як спеціальний правовий інститут, госпо-
дарський договір вміщує в собі низку особли-
вих ознак:

1) укладення завжди відбувається з госпо-
дарським (комерційним) наміром задля отри-
мання потрібних підсумків, до яких можна від-
нести:  виробництво, продаж продукції за кошти, 
забезпечення платними послугами тощо;

2) обмежене законом коло осіб, що мають 
право ставати суб’єктами господарських дого-
ворів. Здебільшого сторонами господарського 
договору стають суб’єкти господарської діяль-
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ності, але є виключення: господарський дого-
вір дозволено укладати за наявності решти 
учасників господарських відносин (напри-
клад, громадян, що заснували господарські 
організації корпоративного типу, органи або 
організації господарського керівництва, негос-
подарські організації) [5, с. 300; 6, с. 133].

Взагалі у науковій літературі під госпо-
дарським договором розуміється: а) угода 
(правочин), яка створює виникнення прав й 
обов’язків учасників господарювання та гос-
подарських відносин; б) зобов’язання сторін, 
що базується на укладеній угоді; в) правовий 
документ, в якому має місце фіксація існування 
угоди та змісту зобов’язання сторін [9, с. 56].

Достатньо влучно визначення господар-
ському договору було сформульовано О. Беля-
невич у роботі «Господарське договірне право 
України» як зобов’язання, яке засноване з наяв-
ності волевиявлення й згоди сторін, а також 
закріплене у відповідній формі, згідно законо-
давства, між суб’єктами господарської діяль-
ності, організаційно-господарських повнова-
жень чи юридичними особами, сутністю якого 
постають взаємні права й обов’язки сторін у 
галузі господарської справи [10, с. 61-62].

Аналізуючи історичні періоди виникнення 
та розвитку правового регулювання господар-
ського договору, потрібно зауважити, що як 
радянські науковці, так і сучасні, вважають, 
що виникнення такого виду договору як гос-
подарський, припадає на початок 20-х років 
ХХ століття. В історичному виникненні теорії 
права та законодавства щодо господарських 
договорів виділяють п’ять основних періодів: 

І – від початку найперших намагань вио-
кремити господарський договір як різновид 
цивільного договору, включно до початку  
20-х років ХХ століття (саме тоді зародився 
господарський договір як специфічний вид 
цивільного);

ІІ – розпочинаючи від 20-х рр. ХХ століття, 
а саме коли господарський договір вперше 
розглядається як інститут господарського 
права;

ІІІ – з 1938 р. (момент повернення до 
бачення господарського договору як єдиного 
інституту цивільного права); 

ІV– середина 50-х рр., і наступний початок 
відновлення сприйняття  господарського дого-
вору як інституту господарського права; 

V – від кінця 80-х рр. і до сьогодення. 
Даний етап розвитку характеризується почат-
ком нормативного закріплення господарського 

договору як інституту господарського права, 
а також переходом на якісно новий рівень із 
прийняттям ГКУ [11].

Можна дійти думки про те, що з часів ста-
новлення господарського договору та до при-
йняття чинного ГКУ, інститут господарського 
договору пережив багато змін та поліпшень, 
проте питання щодо визначення поняття тер-
міну «господарський договір» на законодав-
чому рівні і досі залишається невирішеним. 

Однією з найважливіших ознак, що зазна-
чаються законодавством і науковцями у сфері 
регулювання договірного права постає окре-
мий (спеціальний) суб’єктний склад господар-
ського договору. Оскільки за ч. 1 ст. 179 ГКУ 
«господарсько-договірним зобов’язанням є 
майново-господарські зобов’язання, що вини-
кають між суб’єктами господарювання чи між 
суб’єктами господарювання та негосподарю-
ючими суб’єктами – юридичними особами на 
підставі господарських договорів», то осно-
вним положенням тут постає особливість 
статусу як мінімум однієї сторони договору 
як суб’єкта господарювання (чи то господар-
ські організації – юридичні особи чи фізичні 
особи-підприємці).

Значне обмеження свободи договору також 
є особливістю господарського договору. До 
такого обмеження відносимо зобов’язання 
обов’язкового укладення господарського 
договору (державне замовлення чи якщо 
сторона – виконавець визнана монополістом 
на певному ринку товарів, робіт чи послуг)  
[7, ч. 7 ст. 181] або слідувати державним закрі-
пленим і регульованим цінам [7, ст. ст. 189, 
191] і так далі [11].

Аналізуючи норму права, що встановлена 
в статті 7 «Нормативно-правове регулювання 
господарської діяльності» ГКУ, бачимо, що 
регулювання аспектів, пов’язаних із господар-
ським договорами врегульовані Конституцією 
України [12], відповідним кодексом та зако-
нами України, підзаконними нормативно-пра-
вовими актами. 

Згідно Господарського процесуального 
кодексу України [13, ч. 1 ст. 12] господар-
ським судам підвідомчі, зокрема, справи у 
спорах, що виникають при укладенні, зміні і 
виконанні господарських договорів. Правові 
наслідки помилок при обрані виду договору 
призводять до їх недійсності та неукладеності. 
Визнання договорів недійсними за ГКУ трак-
тується як недійсність господарсько-правових 
зобов’язань. 



47

Актуальні питання публічного та приватного права
♦

Законодавець зазначив, що суд має право 
визнати недійсним повністю чи частково 
господарське зобов’язання, що не відповідає 
вимогам закону на вимогу однієї із сторін, 
або відповідного органу державної влади  
[7, ч. 1 ст. 207]. У частині 2 статті 207 ГКУ 
присутня дефініція нікчемної умови, яка являє 
собою умови типових договорів і договорів 
приєднання, що: 1) виключають чи обмеж-
ують відповідальність виробника продукції, 
виконавця робіт /послуг чи взагалі не поклада-
ють на зобов’язану сторону певних обов’язків; 
2) допускають відмову в односторонньому 
порядку від зобов’язання з боку виконавця чи 
зміну в односторонньому порядку виконав-
цем його умов; 3) вимагають від одержувача 
товару/послуги сплати непропорційно вели-
кого розміру санкцій у разі відмови його від 
договору і не встановлюють аналогічної санк-
ції для виконавця [7, ч. 2 ст. 207]. 

Категорія оголошення договорів неукладе-
ними отримує все більшого розповсюдження 
у судовій практиці. Неукладеним (таким, який 
не відбувся) за частиною 8 статті 181 ГКУ 
визнається договір у разі, якщо сторони не 
досягли згоди з усіх істотних умов господар-
ського договору. За неукладеним договором не 
виникають ані права, ані обов’язки.

Правові наслідки визнання догово-
рів недійсними врегульовані статтею 208 
ГКУ «Наслідки визнання господарського 
зобов’язання недійсним», проте наслідки ого-
лошення неукладеним договору чинними нор-
мативними актами чітко не визначені. Згідно 
судової практики, найчастіше наслідком є від-
мова у задоволенні вимог сторони цього дого-
вору [4, с. 497].

Оголошення договору неукладеним чи 
недійсним відбувається у судовому порядку. 
Так, неможливо оминути положення щодо 
права суб’єктів-сторін договору на звернення 
до судів господарської юрисдикції. Госпо-
дарським процесуальним кодексом України 
визначено основне правило щодо спорів, які 
виникають при укладенні господарських дого-
ворів, що можуть бути подані на вирішення до 
господарського суду [13, ст. 10]. 

Важливе значення тут має судова практика, 
особливо тлумачення й роз’яснення, що міс-
тяться у Постанові Вищого господарського 
суду України від 09.05.2013 р. № 11 «Про деякі 
питання визнання правочинів (господарських 
договорів) недійсними» [14], Інформаційному 
листі Вищого господарського суду України 

від 07.04.2008 № 01-8/211 «Про деякі питання 
практики застосування норм Цивільного та 
Господарського кодексів України» [15].

ЦКУ містить загальні правила про недій-
сні правочини – правочини, що не створюють 
тих наслідків, на які вони направлені (ч. 1  
ст. 216 ЦКУ), при цьому поділяє їх на два види: 
нікчемні (ч. 2 ст. 215 ЦКУ) та оспорювані  
(ч. 3 ст. 215 ЦКУ), принципова відмінність 
між якими полягає в тому, що нікчемний пра-
вочин є недійсним в силу закону, а оспорюва-
ний стає недійсним внаслідок прийняття судо-
вого рішення, яке має зворотну силу у часі  
(ст. 236 ЦКУ) [15, п. 21].

На думку Вищого господарського суду 
України необхідно з урахуванням приписів  
ст. 215 ЦКУ та ст. 207 ГКУ розмежовувати 
види недійсності правочинів, а саме: 

1) нікчемні правочини, недійсність яких 
встановлена законом (наприклад, ч. 1 ст. 220, 
ч. 2 ст. 228 ЦКУ, ч. 2 ст. 207 ГКУ);

2) оспорювані, які можуть бути визнані 
недійсними лише в судовому порядку за 
позовом однієї з сторін, іншої заінтересова-
ної особи, прокурора (зокрема, ч. 1 ст. 227, 
ч. 1 ст. 229, ч. 1 ст. 230, ч. 1 ст. 232 ЦКУ, 
ч. 1 ст. 207 ГКУ) [14, пп. 2.5.2.].

Таким чином, при визнанні правочину чи 
господарського договору недійсними потрібно 
розрізняти два види можливих позовів: 

1) позов про визнання недійсним право-
чину чи господарського договору (якщо вони 
є оспорюваними); 

2) позов про визнання правочину чи госпо-
дарського договору нікчемним.

Приклади судової господарської прак-
тики, зокрема, справа № 918/979/16 до 
Господарського суду Рівненської області 
про визнання недійсним договору оренди 
та зобов’язання повернення майна від 
31.10.2016 року [16], справа № 926/2358/16 
до Господарського суду Чернівецької області 
про визнання договору оренди майна спіль-
ної власності недійсним від 25.10.2016 [17], 
справа № 907/215/16 до Господарського суду 
Закарпатської області про визнання недій-
сним договору про надання послуг автостан-
цією перевізникові [18], також підтверджу-
ють існування проблемних питань правового 
забезпечення визнання господарських дого-
ворів недійсними та обумовлюють необхід-
ність їх вирішення на законодавчому рівні.

Висновки. Слід зазначити, що ГКУ засвід-
чив нову сходинку вдосконалення господар-
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ського договірного права України, але не вирі-
шив усі проблемні питання укладання, зміни, 
припинення та виконання господарського 
договору. Аналізуючи чинне законодавство 
та роз’яснення Вищого господарського суду 
України, треба зазначити про розмежову-
вання видів недійсності правочинів, а саме: 
нікчемні правочини, недійсність яких вста-
новлена законом, та оспорювані правочини, 
які можуть бути визнані недійсними лише в 
судовому порядку за позовом однієї з сторін, 
іншої заінтересованої особи. Таким чином, 
при визнанні господарських договорів недій-
сними можливі два види позовів: позов про 
визнання недійсним правочину чи господар-
ського договору (якщо вони є оспорюваними) 
та позов про визнання правочину чи госпо-
дарського договору нікчемним. Підсумовуючи 

вищевикладене, можна дійти висновку про 
необхідність вдосконалення господарського 
законодавства задля підвищення ефективності 
правового регулювання досліджуваної сфери 
відносин. Це підтверджує наявність колізій 
та неузгоджених норм щодо договірних від-
носин у ГКУ і ЦКУ, що є предметом багатьох 
дискусій як науковців, так і практиків, а також 
судова практика, що засвідчує існування неви-
рішених питань правового забезпечення дого-
вірних господарських відносин та складність 
розгляду таких справ за участю суб’єктів гос-
подарювання. Важливо також надання Вищим 
спеціалізованим судом господарським судам 
відповідних роз’яснень щодо одноманітного 
й правильного застосування законодавства під 
час вирішення спорів у договірних господар-
ських відносинах.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ПИТАННЯ  
КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

У статті досліджено сутність, значення та основні доктринальні і законодавчі підходи до видів засобів 
забезпечення зобов’язань, що застосовуються у цивільному та господарському обороті. Зроблено висновок 
про відсутність єдиного універсального підходу до їх класифікації з огляду на відмінності правової природи 
окремих засобів забезпечення виконання зобов’язань.

Ключові слова: зобов’язання, виконання зобов’язання, засоби забезпечення виконання зобов’язань, 
класифікація засобів забезпечення виконання зобов’язань.

В статье исследована сущность, значение и основоположные доктринальные и законодательные под-
ходы к видам средств обеспечения обязательств, которые применяются в гражданском и хозяйственном 
обороте. Сделан вывод об отсутствии единого универсального подхода к их классификации, учитывая от-
личия правовой природы отдельных средств обеспечения выполнения обязательств.

Ключевые слова: обязательство, выполнение обязательства, средства обеспечения выполнения об-
язательств, классификация средств обеспечения выполнения обязательств.

In the article was investigated the essence, importance and basic doctrinal and legislative approaches to the 
types of means of obligations that applied in civil and economic exchange. It is concluded there is no single uni-
versal approach to classification due to differences in the legal nature of certain means of the obligation.

Key words: the obligation, enforcement of obligations, сlassification of the enforcement of obligations.

Реалізація цивільних прав та обов’язків 
видається можливою завдяки передбаченому 
цивільним та господарським кодексами інсти-
туту зобов’язання, який, завдяки своєму зна-
ченню в регулюванні приватноправових від-
носин, завжди був предметом пильної уваги 
не лише законодавця, але й представників 
науки цивільного та, відповідно, господар-
ського права.

Проте на даний момент перехід еконо-
міки України на ринкові механізми зумов-
лює об’єктивну необхідність оптимізації 
такого інституту господарського права як 
зобов’язання, з врахуванням як останніх тен-
денцій розвитку господарського правовідно-
шення, так і необхідності його убезпечення. 

Вступаючи у господарсько-правові відно-
сини, суб’єкти господарювання намагаються 
досягнути оптимального співвідношення 
їхніх прав та обов’язків задля реалізації мети, 
на отримання якої ці правовідносини спрямо-
вані. З огляду на те, що в господарській прак-
тиці непоодинокими є випадки невиконання 
чи неналежного виконання сторонами взятих 
на себе зобов’язань, важливого значення набу-
ває інститут захисту прав та відповідальності 
учасників господарських відносин, спрямо-
ваний на забезпечення належного виконання 

господарських зобов’язань. Таким чином, в 
сфері господарського обороту важливого зна-
чення набувають засоби забезпечення вико-
нання господарського зобов’язання, оскільки 
вони є однією з гарантій забезпечення реалі-
зації прав та інтересів учасників правових від-
носин, що вирішили вступити в зобов’язальні 
правовідносини. 

В зв’язку з недостатністю теоретичних 
доробок і, як наслідок, законодавчої регламен-
тації нормами Господарського кодексу сис-
теми засобів забезпечення, учасники госпо-
дарських правовідносин змушені звертатись 
за аналогією до цивільного законодавства з 
метою передбачити можливі наслідки неви-
конання зобов’язання. При всій змістовності 
регламентації, здійсненої нормами Цивіль-
ного кодексу, останні не в змозі охопити ввесь 
масив та врахувати всю специфічність госпо-
дарського зобов’язального правовідношення. 
Тому, питання наукового дослідження право-
вої природи засобів забезпечення виконання 
господарських зобов’язань, їх системоут-
ворюючих ознак, класифікаційних підходів 
до системи засобів забезпечення виконання 
господарських зобов’язань сьогодні набува-
ють важливого значення в доктрині господар-
ського права.
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Відтак, вважаємо за доцільне провести 
аналіз запропонованих в теорії цивільного та 
господарського права підходів до класифікації 
засобів забезпечення виконання зобов’язань з 
метою визначення особливостей їх правозас-
тосування. 

Теоретичною основою наукового дослі-
дження стали роботи відомих вітчизняних 
та зарубіжних науковців М. М. Андріанова, 
І. Г. Бабич, О. Р. Гофмана, О. Ф. Дучала, 
А. О. Згами, Л. А. Литовченко, Х. В. Майкут, 
О. В. Михальнюк, І. М. Орлової, А. Покачало-
вої, Ю. Попова, І. О. Проценко, І. Пучковської, 
О. М. Самойлової, О. Табали та інших. 

Таким чином, за погодженням сторін до їх 
відносин можуть застосовуватися передбачені 
законом або такі, що йому не суперечать, види 
забезпечення виконання зобов’язань, які зви-
чайно застосовуються у господарському (діло-
вому) обігу [1]. Зокрема, до них відносяться 
передбачені у главі 49 Цивільного кодексу 
України неустойка, порука, гарантія, застава, 
завдаток, притримання, факторинг, акредитив, 
передоплата, аванс тощо [2].

У найбільш широкому розумінні під «забез-
печенням зобов’язання» розуміють заходи, 
спрямовані на виконання зобов’язання. Такі 
заходи носять специфічний характер, що 
робить можливим їх використання на основі 
аналізу особливостей тих зобов’язань, вико-
нання яких необхідно забезпечити.

В українській правовій літературі перева-
жає досить обережне ставлення до поняття 
забезпечення виконання зобов’язань та його 
видів. Частина вчених часто не наводить 
прикладів не поіменованих забезпечень, а 
інколи навіть не намагаються дати визначення 
самому поняттю забезпечення виконання 
зобов’язань. Такий підхід видається помірко-
ваним, оскільки сукупність видів, яка наве-
дена у ч.1 ст.546 ЦК, насправді уявляє собою 
еклектичне поєднання різнорідних правових 
інститутів. 

Тому, по суті, сучасна доктрина приватного 
права не ставить за мету вивести універсальне 
визначення поняття «забезпечення виконання 
зобов’язання» внаслідок відсутності істотних 
ознак, які можна розглядати як спільні для 
всіх, без винятку, засобів забезпечення вико-
нання зобов’язань. 

Пізнання сутності засобів забезпечення 
виконання у повній мірі неможливе без наді-
лення останніх специфічними рисами. Так, 
на думку І. О. Проценка види забезпечення 

належного виконання зобов’язань мають 
наступні сутнісні ознаки: 1) безпосередньо 
передбачені нормами права; 2) залежать від 
механізму та природи основного зобов’язання; 
3) спрямовані на гарантування виконання існу-
ючого та дійсного зобов’язання; 4) обумовлені 
реаліями економічного та соціального харак-
теру, значною вірогідністю невиконання осно-
вного зобов’язання боржником; 5) спрямовані 
на зміцнення зобов’язань та забезпечення 
інтересів кредитора; 6) спонукають боржника 
до належного виконання зобов’язання через 
можливість застосування додаткових нега-
тивних наслідків у вигляді обтяження майна 
та неможливості його використання за своєю 
волею чи володіння ним, суттєвого зростання 
витрат за зобов’язанням чи можливими втра-
тами у майбутньому; 7) синхронізовані з осо-
бливостями окремих видів зобов’язань чи 
навіть безпосередньо вмонтовані у їхній меха-
нізм [3, с. 4].

Поряд з цим, в науковій літературі також 
наводять такі групи ознак: 1) спільність цілей, 
на досягнення яких спрямовані всі засоби 
забезпечення виконання зобов’язань. Осно-
вною метою їх є надання кредиторові певних 
гарантій задоволення його вимог. Відмінністю 
є лише той конкретний правовий механізм, 
застосування якого забезпечує задоволення 
вимог кредитора; 2) специфіка забезпечуваль-
ного зобов’язання, яка полягає в додатковому 
(акцесорному) характері відносно основного 
зобов’язання. Ця особливість виявляється у 
багатьох моментах, які частково відображені 
в загальних положеннях Цивільного Кодексу 
України щодо забезпечення виконання 
зобов’язань. По-перше, недійсність осно-
вного зобов’язання спричиняє недійсність 
правочину щодо його забезпечення. По-друге, 
забезпечувальне зобов’язання має переда-
вальний характер при переході прав креди-
тора до іншої особи, зокрема, при уступці 
вимоги з основного зобов’язання. По-третє, 
припинення основного зобов’язання, як пра-
вило, тягне за собою припинення і забезпечу-
вального. Винятком є лише те, що гарантійне 
зобов’язання не залежить від основного [4, с. 2].

Вибір засобу забезпечення виконання 
у багатьох випадках залежить від сутності 
зобов’язання або може передбачатися імпера-
тивною нормою закону. Так, для зобов’язань, 
які виникають з договору позики чи кредитного 
договору, характерним засобом забезпечення 
є застава, гарантія, порука. Зобов’язання з 
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виконання робіт чи надання послуг, звичайно, 
забезпечуються неустойкою, зобов’язання з 
участю громадян, що виникають із договорів 
відчуження майна, забезпечуються завдатком.

Тому, в контексті раціонального викорис-
тання законодавчо закріплених засобів забез-
печення зобов’язання виступає проблема 
комплексного підходу до класифікації таких 
засобів на основі обґрунтованих критеріїв. 

Глава 49 ЦК серед засобів забезпечення 
виконання договірних зобов’язань перед-
бачає: неустойку, поруку, гарантію, заставу, 
завдаток та притримання. Вказані засоби 
забезпечення виконання зобов’язань харак-
терні протягом тривалого часу для цивіль-
ного права України, крім притримання, яке 
є принципово новим для українського права 
інститутом (хоча гарантія зараз має цілком 
відмінну конструкцію, а отже, теж може вва-
жатися новим інститутом). 

Проте, на відміну від ЦК УРСР, згідно з 
ч. 2 ст. 546 ЦК договором або законом можуть 
встановлюватися інші способи забезпечення 
виконання зобов’язань; так само відповідно 
до ст. 199 ГК, крім видів забезпечення, прямо 
передбачених законом, за погодженням сторін 
можуть застосовуватися і такі види забезпе-
чення виконання зобов’язань, які застосову-
ються у господарському (діловому) обігу та не 
суперечать закону. 

Класифікація форм забезпечення вико-
нання зобов’язань – це поділ засобів вико-
нання зобов’язань на групи за різними крите-
ріями [5, с. 17].

В юридичній літературі засоби забезпе-
чення виконання зобов’язання класифікують 
за різними ознаками. Наприклад, С. Сарбаш 
пропонує класифікацію засобів забезпечення 
зобов’язань, яка має важливе практичне зна-
чення. Всі засоби він поділяє на декілька груп. 

Так, перша група утворюється за ознакою 
настання невигідних наслідків для несправ-
ної сторони (неустойка, завдаток). Для другої 
групи характерним є виділення із майна борж-
ника відокремленої частини, на яку у випадку 
невиконання зобов’язання кредитор може 
звернути стягнення (застава). Третя група від-
різняється притягненням інших осіб до забез-
печення зобов’язання боржника. У цьому 
випадку такі особи відповідають разом із 
боржником або замість боржника (порука, 
банківська гарантія). Четвертою класифікую-
чою ознакою є так звані заходи оперативного 
впливу (притримання) [6, с. 106].

Залежно від часу і способу встановлення 
(виникнення) засоби забезпечення зобов’язань 
можуть бути поділені на спеціальні та уні-
версальні. Спеціальні засоби забезпечення 
встановлюються у момент виникнення 
зобов’язання. До таких належать неустойка, 
завдаток, застава, порука та гарантія.

Універсальним засобом забезпечення 
зобов’язань є відшкодування боржником 
збитків, завданих кредитору в результаті неви-
конання зобов’язання. Особливістю цього 
засобу є те, що він застосовується незалежно 
від наявності спеціальної домовленості сторін 
про це [6, с. 106].

На думку А. Покачалової залежно від 
ступеня досягнення мети гарантування май-
нового інтересу кредитора можна виділити: 
1) основні засоби забезпечення зобов’язань – 
застава, притримання, гарантія, порука;  
2) додаткові засоби – неустойка, завдаток.

Основні засоби забезпечення, в свою чергу, 
поділяються на: 

– залежно від механізму гарантування май-
нового інтересу кредитора: 

1) засоби забезпечення, пов’язані із попе-
реднім виділенням майна боржника (застава, 
притримання); 

2) засоби забезпечення, пов’язані із залу-
ченням третіх осіб для належного виконання 
боржником зобов’язання та гарантування май-
нового інтересу кредитора (гарантія, порука); 

– залежно від того права, яке надає засіб 
забезпечення кредитору: 

1) засоби, які надають кредитору право 
вимоги до третьої особи щодо виконання 
зобов’язання, або особисті засоби забезпе-
чення (порука, гарантія); 

2) засоби, які надають кредитору право задо-
волення за рахунок майна боржника при неви-
конанні ним зобов’язання, або майнові засоби 
забезпечення (застава, притримання) [7].

Однією з найбільш поширених серед науков-
ців класифікацій є поділ засобів забезпечення 
залежно від характеру забезпечення інтересів 
кредитора на речово-правові та зобов’язально- 
правові засоби забезпечення зобов’язань. 
Речово-правові засоби характеризуються тим, 
що інтереси кредитора забезпечуються за 
рахунок наперед виділеного майна. Предме-
том забезпечення є це майно. До таких засо-
бів належать застава, завдаток, притримання. 

Зобов’язально-правові засоби стиму-
люють боржника до належного виконання 
зобов’язання шляхом створення можливості 
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пред’явлення до нього чи до третіх осіб, які 
вступили в договір, зобов’язальної вимоги.  
До них належать неустойка, порука, гарантія 
[6, с. 106].

Існують ще й інші підстави для класи-
фікації засобів забезпечення зобов’язань 
на певні види. Так, залежно від особи, яка 
надає забезпечення всі засоби забезпечення 
можуть бути поділені на: засоби, де забезпе-
чувальне зобов’язання надається у випадку 
необхідності виконується боржником; засоби, 
де забезпечувальне зобов’язання надається і 
виконується третьою особою.

При застосуванні поруки та гарантії вико-
нання зобов’язання завжди забезпечує третя 
особа (поручитель, гарант).

Важливе значення має поділ засобів забез-
печення на передбачені законом саме в якості 
таких способів і ті, які встановлюються за 
домовленістю сторін. Інколи їх умовно нази-
вають ще законними та договірними.

До засобів, які можуть встановлюватись 
договором, можна віднести правочини, вчи-
нені з відкладальною умовою. Так, щоб забез-
печити виконання зобов’язання за кредитним 
договором, позичальник передав кредитору 
з відкладальною умовою майно. При цьому 
сторони ставлять виникнення права власності 
покупця-кредитора в залежність від наявності 
факту невиконання позичальником-продав-
цем своїх обов’язків за кредитним договором, 
а як оплату покупної ціни при настанні вка-
заної відкладальної умови розглядають суму 
неповернутого боргу [6, с. 106].

Крім вище названих критеріїв, в юридич-
ній літературі проводять також класифікацію 
засобів забезпечення виконання зобов’язання 
за наступними ознаками, а саме за: правовою 
природою, юридичною конструкцією, мірою 
надійності та інше. Наприклад, за право-
вою природою засоби поділяються на: такі, 
що є засобами юридичної відповідальності 
(неустойка та завдаток); такі, які не є засо-
бами юридичної відповідальності (застава та 
порука).

Враховуючи юридичну конструкцію засо-
бів забезпечення зобов’язань, їх поділяють 
на: ті, що пов’язані з попереднім виділен-
ням майна для можливої примусової реаліза-
ції обов’язку порушника. До них віднесено 
заставу та завдаток; ті, що не пов’язані з попе-
реднім виділенням майна для можливої при-
мусової реалізації обов’язку порушника. До 
цієї грипи входять неустойка та порука.

За мірою надійності засоби забезпечення 
виконання можна поділити на наступні групи. 
До першої групи відносяться засоби, які 
можуть забезпечити виконання боржником 
своїх обов’язків лише при наявності у нього 
достатніх грошових коштів і майна. До цієї 
групи відносяться неустойка і задаток. До 
другої групи відносяться засоби, коли при 
порушенні договору разом із боржником від-
повідальність несе третя особа, яка має стійке 
фінансове становище – поручитель або гарант, 
або коли із майна боржника виділяється певна 
частина, із вартості якої в першу чергу будуть 
погашені вимоги даного кредитора(застава).

При аналізі норм чинного Цивільного 
кодексу України засоби забезпечення вико-
нання зобов’язань можна класифікувати за 
критерієм відносин, в межах яких такі засоби 
забезпечення виконання зобов’язань засто-
совуються. Відтак, у відносинах між будь-
якими суб’єктами застосовуються неустойка, 
застава, порука, у зобов’язаннях тільки за 
участю фізичних осіб традиційно застосову-
ється завдаток, у відносинах виключно між 
юридичними особами практичне застосування 
знаходить такий засіб забезпечення виконання 
зобов’язань як гарантія [4].

Крім того, при класифікації засобів забез-
печення виконання господарських зобов’язань 
можна використовувати класичні підходи, 
застосовувані до класифікації зобов’язань в 
цілому. Зокрема, за кількістю учасників забез-
печувальних правовідносин такі засоби можна 
поділити на двосторонні (за участю кредитора 
та боржника і багатосторонні (за участю кре-
дитора, боржника, гаранта, поручителя).

За підставами встановлення, як нами вже 
було зазначено вище, ті засоби, які встанов-
лені як законом, так і договором (неустойка, 
застава, завдаток, утримання), та ті, що вста-
новлюються виключно договором (порука, 
гарантія).

Крім того, засоби забезпечення вико-
нання зобов’язань можна диференціювати 
за формою встановлення. Зокрема, у простій 
письмовій формі встановлюються неустойка, 
порука, застава, гарантія. Нотаріальна форма 
застосовується для посвідчення, наприклад, 
застави нерухомості чи застави транспортних 
засобів [8].

Таким чином, на зміну імперативній нормі 
ЦК УРСР в чинному ЦК та ГК запропоновано 
невичерпний перелік засобів забезпечення 
зобов’язання. Такий стан речей зумовлює 
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необхідність пошуку нових, а також оптимі-
зацію та вдосконалення вже відомих засобів 
забезпечення виконання.

Проблема правозастосування прямо перед-
бачених законом засобів забезпечення вико-
нання господарських зобов’язань, а також тих, 
що в законі не передбачені, але застосуються 
у практиці ділового обороту, виникає у зв’язку 

з відсутністю єдиного універсального підходу 
до систематизації таких засобів. В таких умо-
вах важливе значення набуває необхідність 
об’єктивної та всебічної їх класифікації, що 
в подальшому б стало міцною основою для 
структуризації, а отже й оптимізації засобів 
забезпечення для ефективного виконання гос-
подарських зобов’язань.
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В статті досліджено національне законодавство щодо надання спеціальних дозволів на видобування 
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В статье исследованы национальное законодательство о предоставлении специальных разрешений 
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Відповідно до ст. 19 Кодексу України 
по надра (далі – КупН) – надра надаються у 
користування підприємствам, установам, 
організаціям і громадянам лише за наявності 
у них спеціального дозволу на користування 
ділянкою надр. А право на користування над-
рами засвідчується актом про надання гірни-
чого відводу 

В Україні порядок та умови надання спе-
ціальних дозволів регулюється. Кодексом 
України про надра, Законами України «Про 
дозвільну систему у господарській діяль-
ності», «Про Перелік дозвільних документів», 
«Про нафту і газ», а також постановами Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку надання спеціальних дозволів на 
користування надрами» вiд 30.05.2011 № 594 
(далі – Порядок надання дозволів), «Про 
затвердження По рядку проведення аукціонів 
з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на 
право користування надрами» вiд 30.05.2004 
№ 694 (далі – Порядок продажу дозволів).

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про 
нафту та газ» [5] користування нафтогазо-
носними надрами, пошук і розвідка родовищ 
нафти і газу, їх експлуатація, спорудження та 

експлуатація підземних сховищ для зберігання 
нафти і газу здійснюються лише за наявності 
спеціальних дозволів на користування нафто-
газоносними надрами.

Цей дозвіл повинен містити наступне:
1) відомості про отримувача спеціального 

дозволу на користування нафтогазоносними 
надрами, вид робіт, на проведення яких він 

видається; 
2) визначення меж ділянки нафтогазонос-

них надр, що надаються в користування; 
3) строк дії спеціального дозволу на корис-

тування 
нафтогазоносними надрами; 
4) перелік обов’язкових додатків, у тому 

числі угоду про умови користування нафтога-
зоносними надрами. 

В Україні спеціальний дозвіл на користу-
вання нафтогазоносними надрами є дозвіль-
ним документом індивідуальної дії, який від-
повідно до ст. 1 Закону України «Про нафту 
та газ» видається центральним органом вико-
навчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері геологічного ввивчення та раціональ-
ного використання надр (компетентним орга-
ном) і засвідчує право юридичної чи фізичної 
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особи, якій цей документ виданий, на корис-
тування нафтогазоносними надрами протягом 
часу, в межах ділянки надр, на умовах, перед-
бачених у цьому документі.

У Німеччині основним документом, що 
подається здобувачем для отримання дозволу, є 
програма проведення відповідних робіт, у якій, 
як правило, знаходить відображення інформа-
ція, що характеризує як саму передбачувану 
діяльність (інтенсивність робіт, гарантія неу-
шкодження важливих з господарсько-еконо-
мічної точки зору корисних копалин, відсут-
ність переслідування громадських інтересів, 
які перевищують інтерес в гірничій справі і 
виключають проведення робіт на всій площі 
родовища), так і кандидатуру здобувача [4]. 

Варто звернути увагу на те, що відповідно 
до п. 14 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності» [6] 
визначає, що дії щодо одержання погоджень, 
висновків та інших документів, необхідних 
для видачі документа дозвільного характеру, 
вчиняються дозвільним органом, що оформ-
ляє документ дозвільного характеру, без залу-
чення суб’єкта господарювання. Для докумен-
тів дозвільного характеру в частині охорони 
навколишнього середовища таким дозвільним 
органом може бути департамент екології та 
природних ресурсів обласної державної адмі-
ністрації, обласна рада, Міністерство екології 
та природних ресурсів. 

Як зазначав міністр енергетики та вугіль-
ної промисловості України Володимир Дем-
чишин: «Ситуація, коли для початку видобу-
вання газу необхідно отримати 72 дозволи в 
15 установах – обурлива, нам необхідно під-
тримувати інвестора, а не відлякувати його». 
Тому ще у 2015 році створювалася робоча 
група, що об’єднає зусилля профільних мініс-
терств і місцевих органів влади для спрощення 
механізму отримання дозволу на видобування 
газу, але нажаль зміни до законодавства вне-
сені не були.

Наприклад, у Канаді всі документи дозвіль-
ного характеру у сфері охорони довкілля для 
нафтогазових підприємств надає Комісія з 
питань нафти і газу (Oiland GasCommission 
Act).

Тобто, доречним було б для пришвидшення 
процедури отримання дозвільної документації 
в Україні створити єдиний орган, на прикладі 
досвіду іноземних держав.

Стаття 19 Закону України «Про нафту та 
газ» встановлює вимоги щодо ділянок, на які 

надаються спеціальні дозволи, а саме: вони 
повинні бути обмежені відповідною площею 
і глибиною. Повний або частковий збіг діля-
нок для однакових видів користування (крім 
геологічного вивчення) не допускається. 
Максимальна площа ділянок, які надаються 
для геологічного вивчення нафтогазонос-
них надр, не може перевищувати 500 кв. км 
(1000 кв. км – для ділянок Чорного моря). Роз-
міри ділянки,що надається для видобування 
нафти і газу,повинні відповідати розміру 
родовища. 

Водночас пп. 2 п. 8 Порядку надання дозво-
лів передбачена можливість розширення меж 
раніше наданої у користування площі ділянки 
не більш як на 50% надр або не більше як на 
50% запасів за умови, що суміжну ділянку не 
надано у користування. 

У законодавстві України відсутні норми 
щодо видобування сланцевого газу, тому 
потрібно врахувати досвід США, лідера з 
видобутку нетрадиційного газу у світі, варто 
перейняти тенденцію детального урегулю-
вання кожного окремого аспекту, що стосу-
ється захисту навколишнього середовища при 
видобутку сланцевого газу. Так, у США існує 
ціла низка федеральних законів, які регулю-
ють саме екологічні аспекти цієї діяльності. 
Наприклад, Закон про чисту воду (Clean Water 
Act) – регулює використання поверхневих вод 
для буріння та видобутку нетрадиційного газу, 
а також поводження з відпрацьованою водою з 
виробничих майданчиків; Закон про безпечну 
питну воду (Safe Drinking Water Act) – регулює 
процес підземного закачування речовин; Закон 
про чисте повітря (Clean Air Act) – обмежує 
викиди в атмосферу від двигунів, обладнання 
з підготовки газу та інших джерел, пов’язаних 
із бурінням; Закон про національну політику 
у сфері навколишнього середовища (National 
Environmental Policy Act) – вимагає, щоб видо-
буток та виробництво на федеральних землях 
здійснювались з врахуванням впливу на навко-
лишнє середовище; Закон про види, що пере-
бувають під загрозою зникнення (Endangered 
Species Act) – вимагає, щоб оператор отримав 
спеціальний дозвіл від Служби охорони дикої 
природи, якщо окремі види флори або фауни 
можуть опинитись під загрозою від будівни-
цтва та експлуатації свердловин; Закон про 
мігруючих птахів (Migratory Bird Treaty Act) – 
передбачає, що оператор несе відповідаль-
ність за будь-які збитки, які нанесені птахам, 
що мігрують, і повинен облаштовувати сверд-
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ловини так, щоб не приваблювати і не нано-
сити шкоди птахам [2]. 

Відповідно до статті 17 Закону Укра-
їни «Про нафту і газ» встановлені граничні 
строки дії спеціальних дозволів залежно від 
виду господарської діяльності, на здійснення 
якої вони надаються, а саме: для геологічного 
вивчення, у тому числі дослідно-промисло-
вої розробки родовищ на суші – не більш як 
на 5 років, на континентальному шельфі та у 
межах виключної (морської) економічної зони 
України – 10 років; для промислової розробки 
родовищ на суші – не більш як на 20 років, 
на континентальному шельфі та у межах 
виключної (морської) економічної зони Укра-
їни – не більш як на 30 років; для геологічного 
вивчення нафтогазоносних надр з подальшою 
промисловою розробкою виявлених родо-
вищ – на строк, що охоплював би період дії 
окремих спеціальних дозволів на відповідні 
види діяльності, але не більше як на 20 років 
на суші і не більше як на 30 років на конти-
нентальному шельфі та в межах виключної 
(морської) економічної зони України; для 
спорудження та експлуатації підземних схо-
вищ нафти чи газу –не більше як на 50 років.

Частиною 2 наведеної статті передбачено 
право надрокористувача на продовження 
строку дії дозволу у разі, якщо він належно 
виконував вимоги та умови, передбачені спе-
ціальним дозволом та угодою про користу-
вання нафтога-зоносними надрами. 

Стосовно дозволів на розвідку в Німеччині 
цей термін становить п’ять років і дозвільний 
документ можна поновити на термін не більше 
трьох років. Він не має певної специфіки, як, 
наприклад, план проведення робіт чи опера-
цій на весь термін, проте операційний розклад 
встановлюється на перших два роки робіт.

У Франції також видаються дозволи термі-
ном на 5 років, проте їх можна продовжити на 
10 років.

У Швеції термін такого дозволу найбільш 
короткий – лише три роки. Проте є й позитив-
ний аспект, адже його можна продовжувати 
двічі не більш ніж на 15 років, що сукупно 
складе 33 роки – термін достатній, щоб ґрун-
товно розробити родовище.

 Отже, у Німеччині, Швеції та Франції 
існує значна різниця між термінами юридич-
ної дії дозволів та ліцензій на розвідку родо-
вищ та їх концесію, тобто безпосередню роз-
робку. Кожна ліцензія на розвідку родовищ у 
Франції та Німеччині чинна протягом 5 років, 

тоді як ліцензії на розробку родовищ мають 
максимальний термін дії – 50 років[9].

Відповідно до пункту 3 статті 4-1 Закону 
України “Про дозвільну систему у сфері гос-
подарської діяльності” – строк видачі доку-
ментів дозвільного характеру становить 
10 робочих днів, якщо інше не встановлено 
законом. А відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України №302 від 13.03.2002 «Про 
затвердження Порядку проведення та оплати 
робіт, пов’язаних з видачою дозволів на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами.» – орган, 
який видає дозвіл, протягом 30 календарних 
днів розглядає заяву та документи на отри-
мання дозволу і у разі відсутності зауважень 
видає дозвіл.

На нашу думку, для вирішення цієї про-
блеми необхідно, внести зміни до Поста-
нови Кабінету Міністрів України № 302 від 
13.03.2002, спрямованих на скорочення тер-
міну розгляду документів та узгодження з 
вимогами Закону України «Про дозвільну сис-
тему у сфері господарської діяльності».

Також у національному законодавстві 
наявна неузгодженість щодо строку дії дозво-
лів дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря. Ввідповідно до статті 11 
Закону України «Про охорону атмосферного 
повітря» строк дії, виданого суб’єкту госпо-
дарювання, об’єкт якого належить до першої 
групи, – сім років, об’єкт якого належить до 
другої групи, -десять років, об’єкт якого нале-
жить до третьої групи, – необмежений.

А відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України №302 від 13.03.2002 
«Про затвердження Порядку проведення та 
оплати робіт, пов’язаних з видачою дозволів 
на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря стаціонарними джерелами...»: 
«…Дозвіл видається безоплатно на строк не 
менш як п’ять років».

Тому доречним би було внесення змін до 
Постанови Кабінету Міністрів України №302 
від 13.03.2002 і зазначити терміни дії дозволу 
для кожної групи об’єктів або посилання на 
Закон України «Про охорону атмосферного 
повітря».

Угоди «Про розподіл вуглеводнів, які видо-
буватимуться у межах ділянки між компанією 
Шелл та ТОВ Надра Юзівська» до недавнього 
часу не було в публічному доступі, поясню-
ючи це комерційною таємницею компанії 
інвестора. Однак, ознайомившись з її поло-
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женнями, виникає багато питань, які не були 
винесені на загальне обговорення громад-
ськості. Так, інвестор має право безоплатно 
здійснювати спеціальне водокористування, 
що не стимулюватиме його раціонально вико-
ристовувати видобуту воду. Також інвестор 
має право отримувати земельні ділянки поза 
межами Договірної ділянки у будь-який час за 
своєю вимогою, що означає можливість охо-
плення значно більших площ, ніж задекларо-
вано. Інвестор має право без митних платежів, 
квот, ліцензування, інших обмежень ввозити 
на територію України товари, необхідні для 
здійснення видобувної діяльності. Перевірки 
діяльності інвестора мають здійснюватися 
одним державним органом не частіше, ніж 
раз на три роки, а їхня тривалість не має пере-
вищувати 10 днів без права пролонгації, що 
прямо суперечить Закону України «Про пере-
вірку суб’єктів господарської діяльності». 
Таким чином, доступ до екологічної інформа-

ції, отриманої під час здійснення державного 
екологічного контролю, буде закритий, і може 
стати відомим українцям у кращому випадку 
через 55 років [1].

З одного боку, підписання Угод демонструє 
рішучий крок на шляху до енергетичної неза-
лежності України, а з іншого ‒ виглядає дещо 
безвідповідальним рішення уряду, який без 
будь-яких попередніх консультацій з фахів-
цями і громадянським суспільством, без вне-
сення вкрай необхідних змін до національного 
законодавства, поспіхом і з ризиком створити 
техногенні й екологічні проблеми для своїх 
громадянам, фактично у режимі таємності 
підписав ці важливі Угоди [8].

Тому підсумовуючи вищезазначене, можна 
дійти висновку, що доцільно здійснити спро-
щення та пришвидшення процедури отри-
мання дозвільної документації, враховуючи 
наявні прогалини у національному законодав-
стві та враховуючи досвід іноземних держав. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ 
ГАРАНУВАННЯ ВКЛАДІВ (ДЕПОЗИТІВ)

Досліджено основні підходи у сфері функціонування систем гарантування (страхування) заощаджень 
населення, залучених у банківські вклади, які успішно діють у зарубіжних країнах. Сформульовано пропо-
зиції до національного законодавства про гарантування заощаджень. 

Ключові слова: система гарантування (страхування) заощаджень, фінансова система, банківська сис-
тема, заощадження. 

Исследуются основные подходы в сфере функционирования систем гарантирования (страхования) 
сбережений населения, вовлеченных в банковские вклады, которые успешно действуют в зарубежных 
странах. Формулируются дополнения к национальному законодательству о гарантировании сбережений.

Ключевые слова: система гарантирования (страхования) сбережений, финансовая система, банков-
ская система, сбережения. 

The article explored the basic approaches in the sphere of functioning of systems of guaran-teeing (insurance) 
population savings, involved in bank deposits, which successfully operate in for-eign countries. The proposals to 
the national legislation on guarantee of savings are formulated. 

Key words: system of savings guaranteeing (insurance), financial system, banking system, savings.

Формування громадянського суспільства 
в Україні значною мірою залежить від ста-
новлення й розвитку загальносвітових демо-
кратичних інститутів і форм участі громадян 
в управлінні суспільними справами. Про-
цес становлення громадянського суспільства 
після здобуття незалежності України є склад-
ним та суперечливим. Сучасне суспільство 
можна охарактеризувати як перехідне до гро-
мадянського. Окремі його риси вже існують, а 
деякі лише перебувають у стадії формування. 
[1, c. 8].

Досвід, набутий світовою спільнотою у 
результаті економічних криз, вказує на те, 
що невиправданий комерційний ризик банків 
і їхнє банкрутство має ланцюгову реакцію, 
яка поширюється на вкладників банку і може 
спричинити загальнонаціональну і навіть сві-
тову економічну кризу [2, с. 87]. 

Правова регламентація відносин у сфері 
гарантування заощаджень населення, залуче-
них у банківські вклади (депозити) здійсню-
ється не тільки на національному, а й на міжна-
родному рівні. Ще у 1999 році Міжнародним 

валютним фондом для країн-членів МВФ були 
розроблені Рекомендації з впровадження най-
кращої практики систем гарантування вкладів 
з метою створення систем гарантування вкла-
дів, які стимулювали б усі зацікавлені сторони 
підтримувати стабільність та надійність наці-
ональних фінансових систем з врахуванням 
при цьому особливостей національних фінан-
сових, і банківських систем.

У вищезгаданих Рекомендаціях зазнача-
ється, що для побудови ефективної системи 
фінансової безпеки держави необхідно:

– за допомогою засобів правотворчої тех-
ніки в зрозумілій та чіткій формі описати сис-
тему гарантування вкладів у національному 
законодавстві, надати наглядовому органу 
повноваження приймати невідкладні рішення 
щодо оздоровлення проблемних банківських 
установ та створити умови для можливості 
швидкої реструктуризації неплатоспромож-
них фінансових інститутів;

– чітко визначити обсяг відшкодувань за 
вкладами, який не повинен бути необґрунто-
вано великим, але членство в системі гаранту-
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вання має бути обов’язковим, а відшкодування 
має здійснюватись в найстисліші терміни;

– забезпечити достатні фінансові дже-
рела формування грошового фонду системи 
гарантування вкладів, враховувати ризики 
при визначенні розміру внесків банків, у тому 
числі за рахунок отримання своєчасної та 
повної інформації про стан банків;

– забезпечити розкриття повної інформації 
про систему гарантування вкладів. При цьому 
орган управління системою повинен бити 
незалежний та включати представників бан-
ківської системи, проте тільки в його дорадчі 
підрозділи, до компетенції яких не належить 
прийняття ключових рішень по виплатах і т. 
д. Рекомендації містять також вказівку й на 
забезпечення взаємодії органу, який здійснює 
управління системою з кредитором останньої 
інстанції та наглядовими органами, оскільки 
поганий обмін інформацією та недостатня 
взаємодія в даній сфері ускладнюють функ-
ціонування системи гарантування вкладів [3].

Згідно з вищезгаданими Рекомендаціям 
створення системи гарантування вкладів 
фізичних осіб є спеціальною програмою, яка 
реалізовується державою і банківськими уста-
новами з метою зміцнення довіри громадян 
до банківської системи, стимулювання залу-
чення заощаджень населення в економіку, під-
тримання внутрішньої стійкості банківського 
сектору економіки. Аналізуючи цілі створення 
системи та запропоновані Рекомендації можна 
зробити висновок, що діюча система гаранту-
вання вкладів фізичних осіб в Україні загалом 
відповідає вищезгаданим положенням. 

Основним міжнародним документом у 
сфері гарантування вкладів вже багато років 
є Принципи банківського нагляду розроблені 
Базельським комітетом банківського нагляду, 
які не мають юридично обов’язкової сили 
в якості джерел міжнародного або європей-
ського права, посилання про що міститься в 
тексті самого документа («…дані принципи 
призначені для використання в якості добро-
вільного базису створення ефективної прак-
тики гарантування депозитів. Місцеві органи і 
відомства вільні у виборі рішень про введення 
на території своїх юрисдикцій додаткових 
заходів, які вони вважають необхідними для 
досягнення ефективної роботи системи гаран-
тування») [3].

На думку А.С. Ліннікова дані принципи 
мають визначене юридичне значення для ЄС 
і в силу цього розглядаються в західній док-

трині в якості джерел «м’якого права» (soft 
law). Принципи Базельського комітету стали 
об’єктом рецепції в банківському законодав-
стві ЄС, яке містить однакові норми права і 
підлягає обов’язковій імплементації в закони 
та інші нормативні акти всіх держав-членів 
ЄС [4, с. 9].

Системи гарантування вкладів в різних 
державах трансформуються з урахуванням 
економічних, соціальних і правових тенденцій.

Наприклад, свого часу повні гарантії за 
вкладами (а іноді і за всіма зобов’язаннями 
банків) вводилися для запобігання фінансо-
вих криз в Таїланді, Мексиці, Японії, Кореї 
та ряді інших країн, іноді відбувалася націо-
налізація банків або їм надавали фінансову 
допомогу з метою гарантування виконання 
ними зобов’язань перед вкладниками та забез-
печення підтримки банківської системи. Такі 
рішення приймалися свого часу, наприклад, в 
США, Італії, Франції та інших країнах. 

Однак протягом тривалого часу не існувало 
єдиного уніфікованого підходу до захисту 
прав вкладників кредитних організацій та їх 
заощаджень, який би був вироблений та схва-
лений основними світовими економіками.

З урахуванням необхідності реагування на 
зміни в банківських системах та системною 
світовою фінансовою кризою в 2008 році до 
засідання міністрів фінансів і керівників цен-
тральних банків провідних промислово роз-
винутих країн була підготовлена доповідь 
Форуму фінансової стабільності «Про заходи 
щодо підвищення стійкості ринку і зміцненню 
інституційної інфраструктури» [5], в якій були 
проаналізовані причини та фактори, що спри-
чинили таку ситуацію на світових фінансових 
ринках. В ході проведення Форуму були сфор-
мульовані рекомендації щодо невідкладних 
заходів спрямованих на подолання кризи, в 
тому числі і тих, які стосуються довгостроко-
вих заходів, які сприяють тому, щоб і в май-
бутньому такі кризи можна було уникнути або 
мінімізувати їх негативні наслідки. 

Основну увагу в даному декларативному 
документі приділено питанням, пов’язаним 
з підвищенням ефективності регулювання та 
нагляду (за капіталом, ліквідністю і якістю з 
управління ризиками), посиленням вимог до 
розкриття інформації та оцінки активів, засто-
сування заходів наглядового реагування до 
проблемних банківських установ, розробкою 
механізмів, які потрібні для розв’язання кри-
зових ситуацій, підтримки довіри до банків-
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ських систем. Крім того, запропоновано ряд 
заходів, спрямованих на підвищення якості 
нагляду за практикою ризик-менеджменту в 
банках, у тому числі з використанням посіб-
ників з управління ризиками.

Також було запропоновано ввести додат-
кові вимоги до якісних характеристик інфор-
мації, яка повинна розкриватися фінансовими 
інститутами (насамперед з ризиками, які 
пов’язаними з балансовими і позабалансовими 
зобов’язаннями, та системи управління ними – 
вона повинна стати більш своєчасною та корис-
ною для інвесторів і наглядових органів), і вжити 
заходів щодо удосконалення стандартів оцінки, 
відображення та звітності закладеної у фінан-
сові інструменти (особливо низьколіквідні).

Міжнародна асоціації страховиків депо-
зитів підготувала проект переліку основних 
принципів, який може стати основою для 
узгоджених на міжнародному рівні принци-
пів, спираючись на принципи, розроблені 
Базельським комітетом.

Відповідно до зазначеного документа, 
ключові принципи ефективних систем гаран-
тування депозитів [6] повинні базуватися на 
наступних правилах:

1. Запровадження реформи системи гаран-
тування депозитів може бути більш успіш-
ним, якщо банківська система країни надійна, 
а інституційне середовище – стабільне. Сис-
тема гарантування повинна бути частиною 
добре організованої мережі фінансової без-
пеки країни з надійними характеристиками і 
успішним процесом впровадження. Мережа 
фінансової безпеки зазвичай включає нагляд 
і регулювання, кредитора останньої інстанції 
і систему гарантування депозитів. Розподіл 
повноважень і відповідальності між учасни-
ками системи фінансової безпеки є питанням 
публічної політики та індивідуальних особли-
востей кожної країни.

Таким чином, на наш погляд, на міжна-
родному рівні також підкреслюється публіч-
ний характер відносин, що виникають у сфері 
гарантування вкладів.

2. Система гарантування депозитів, на 
думку фахівців Базельського комітету, не 
повинна бути призначена для: 

– самостійної роботи з неплатоспромож-
ними банками; 

– врегулювання системних кризи; 
– для взяття на себе всіх витрат пов’язаних 

із врегулюванням системних банкрутств. Для 
цих цілей повинні залучатися інші кошти з 

державного бюджету. Очевидно, що подібний 
підхід пов’язаний з необхідністю збереження 
стабільності системи гарантування вкладів та 
переслідує мету захисту інтересів вкладників 
інших кредитних організацій.

3. Підкреслюється добровільність застосу-
вання даних принципів як основи створення 
ефективної практики гарантування депозитів. 
Ключові принципи повинні враховувати спе-
цифіку конкретної держави та особливості 
формування і функціонування її банківської 
системи, тому вони повинні бути адаптовані 
для кожної країни індивідуально. Конкретні 
умови повинні бути проаналізовані в контек-
сті існуючих законів і повноважень для вико-
нання завдань публічної влади.

4. На думку Базельського комітету та Між-
народної асоціації страховиків депозитів, 
ефективна система гарантування депозитів 
повинна базуватися на ряді певних зовнішніх 
передумов, якими є:

– систематичний моніторинг стану еконо-
міки та банківської системи;

– надійне управління з боку органів, з яких 
складається система фінансової безпеки;

– чітке врегульований в законодавстві 
режиму звітності та розкриття інформації.

Таким чином, 17 принципів побудови ефек-
тивної системи гарантування депозитів запро-
понованих Міжнародною асоціацією страхо-
виків депозитів можна поділити на 10 груп: 

– визначення основних завдань системи 
гарантування депозитів (принципи 1, 2); 

– функції та повноваження системи гаран-
тування депозитів (принципи 3-4); Управління 
(принцип 5); 

– відносини з іншими учасниками системи 
фінансової безпеки та питання транскордон-
ного співробітництва (принципи 6-7); 

– членство в системі гарантування депо-
зитів та гарантоване відшкодування (прин-
ципи 8-10); 

– фінансування системи гарантування 
депозитів (принцип 11); 

– програма інформування населення про 
систему гарантування депозитів (принцип 12); 

– інші правові питання, які пов’язані із 
діяльністю системи гарантування депозитів 
(принципи 13-14); 

– врегулювання неплатоспроможних уста-
нов (15-16); 

– виплати по гарантованих депозитах (17).
Принцип 1 – завдання публічної влади при 

запровадженні нової системи гарантування 
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або реформуванні існуючої полягає у форму-
люванні відповідних завдань, які ставляться 
перед системою гарантування депозитів. 
Дані формулювання повинні бути офіційно 
передбачені в законодавстві та інтегровані в 
структуру системи гарантування. Головним 
завданням системи гарантування вкладів є 
зміцнення стабільності фінансової системи та 
захист вкладників.

Принцип 2 – зниження рівня морального 
ризику: він забезпечується наявністю в струк-
турі системи гарантування вкладів необхідних 
технічних характеристик і елементів мережі 
фінансової безпеки, ефективного поєднання 
корпоративного управління, управління ризи-
ками в кожному банку, ефективної ринкової 
дисципліни, механізмів нагляду та закрі-
плення відповідних правил у законодавстві.

Принцип 3 – Функції: важливо, щоб функ-
ції системи гарантування були чітко і зрозу-
міло визначені в законодавстві, а завдання 
публічної влади та повноваження і відпові-
дальність гаранта були сумісні.

Принцип 4 – Повноваження: гарант (стра-
ховик) повинен бути наділений достатніми 
повноваженнями для виконання своїх функ-
цій. Всі страховики повинні бути наділеними 
повноваженнями з фінансування виплат ком-
пенсацій, визначення внутрішніх операцій-
них процедур і бюджету, а також своєчасного 
доступу до точної та повної інформації з 
метою задоволення вимог вкладників в най-
стисліші терміни.

Принцип 5 – Управління: страховик 
(гарант) повинен мати операційну незалеж-
ність. Його діяльність повинна бути прозорою 
і підзвітною, а також ізольованою від нена-
лежного політичного впливу. Крім того, сис-
тема повинна мати свій орган управління під-
звітний засновнику, а можливість конфлікту 
між органом управління і засновником пови-
нна бути мінімізована.

Принцип 6 – Відносини з іншими учасни-
ками системи фінансової безпеки: необхідно 
мати працюючу систему тісної співпраці, 
взаємодії та обміну інформацією між стра-
ховиком (гарантом) та іншими учасниками 
системи фінансової безпеки, а також щодо 
конкретних банків. Інформація повинна бути 
точною і своєчасною. Дані відносини повинні 
бути чітко врегульовані в законодавстві.

Принцип 7 – Питання транскордонної співп-
раці: за умови дотримання конфіденційності 
необхідно забезпечувати обмін всією важли-

вою інформацією між страховиками (гаран-
тами), що працюють в різних юрисдикціях, і 
можливо, між страховиками та іншими іно-
земними учасниками систем фінансової без-
пеки. В умовах, коли кілька страховиків несуть 
відповідальність за страхове відшкодування, 
важливо визначити, який з них конкретно 
буде відповідальним за виплату компенсації. 

Принцип 8 – Обов’язкове членство в сис-
темі: членство в системі має бути обов’язковим 
для всіх фінансових установ, що залучають 
заощадження населення в депозити. Учасники 
системи повинні бути об’єктом належного 
регулювання і нагляду.

Принцип 9 – Розмір гарантованого від-
шкодування: законодавцю слід точно визна-
чити і закріпити в законодавчих актах розмір 
страхованого (гарантованого) відшкодування 
у випадку настання неплатоспроможності 
банку. Рівень страхового відшкодування має 
бути обмеженим та забезпеченим. Він має 
охоплювати більшість вкладників для реаліза-
ції завдань публічної політики системи гаран-
тування вкладів та передбачати можливий 
перегляд гарантованої суми відшкодування з 
урахуванням інфляції. 

Принцип 10 – Перехід від повної гарантії 
до системи з обмеженим розміром страхо-
вого відшкодування: якщо країна прийняла 
рішення про перехід від необмеженої гарантії 
за вкладом до системи з обмеженим розміром 
страхового відшкодування, перехід повинен 
здійснюватися настільки швидко, ніскільки 
дозволяють умови даної країни. Необмежена 
гарантія може мати ряд негативних аспектів, 
особливо якщо вона діє протягом тривалого 
періоду часу.

Принцип 11 – Фінансування: у системи 
страхування (гарантування) в наявності пови-
нні бути всі механізми фінансування, необ-
хідні для забезпечення негайних виплат за 
вимогами вкладників, включаючи способи 
отримання додаткових коштів, в разі потреби, 
для поповнення ліквідності. Головна відпо-
відальність за виплату страхового відшкоду-
вання лежить на банках, так як вони і їхні клі-
єнти отримують пряму вигоду від наявності 
ефективної системи гарантування депозитів.

Для систем страхування (незалежно від 
способів фінансування – ex-ante, ex-post або 
змішаному), які використовую диференці-
йовану систему страхових премій, критерії 
застосування страхової премії на основі ана-
лізу ризиків повинні бути прозорими і зро-
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зумілими для всіх учасників. Також повинні 
бути в наявності всі необхідні ресурси для 
належного управління такими системами.

Принцип 12 – Інформування населення: 
для ефективної роботи системи страхування 
дуже важливо, щоб населення отримувало 
інформацію про її діяльність на безперервній 
основі.

Принцип 13 – Правовий захист: страховик 
і особи, які працюють в його органах, повинні 
мати захист від судових позовів за прийняті 
ними рішення і дії в ході сумлінного вико-
нання ними своїх функцій. Однак, особи наді-
лені таким захистом зобов’язані неухильно 
дотримуватися правил відсутності конфлікту 
інтересів. Правовий захист повинен бути 
передбачений в законодавстві та внутрішніх 
процедурах.

Принцип 14 – Робота з особами, винними у 
банкрутстві банку: страховик (гарант) чи інше 
відомство повинні мати повноваження пода-
вати судові позови та отримувати відшкоду-
вання з осіб, винних у банкрутстві банку, щоб 
забезпечити фінансову стабільність системи.

Принцип 15 – Механізм запобігання бан-
крутства: страховик повинен бути частиною 
структури, в межах системи фінансової без-
пеки, яка забезпечує раннє виявлення і своє-
часну інтервенцію проблемних банків. Вияв-
лення серйозних фінансових проблем має 
здійснюватися швидко і на якомога більш ран-
ній стадії на базі чітко сформульованих кри-
теріїв з операційною незалежністю і повнова-
женнями здійснювати необхідні дії. 

Принцип 16 – Ефективні процеси врегу-
лювання неплатоспроможності: ефективний 
процес врегулювання повинен: сприяти вико-
нанню страховиком своїх зобов’язань, вклю-
чаючи здійснення прискорених виплат відшко-
дування власникам депозитів на справедливій 
основі; мінімізувати негативні наслідки для 
фінансової системи; максимізувати компен-
сацію за активами; зміцнювати дисципліну за 
допомогою правомірних дій у випадках халат-
ності чи інших прорахунків. Додатково стра-
ховик або інший учасник системи фінансової 
безпеки повинен мати повноваження форму-
вати гнучкий механізм збереження основних 
банківських функцій шляхом придбання акти-
вів та прийняття на себе зобов’язань неплато-
спроможного банку (наприклад, забезпечення 
вкладникам безперервного доступу до фінан-
сових коштів і підтримання клірингової та 
розрахункової діяльності).

Принцип 17 – Виплати відшкодування 
вкладникам: система страхування депозитів 
повинна надати вкладникам швидкий доступ 
до їх гарантованих заощаджень. Тому стра-
ховик повинен завчасно отримати повідо-
млення про закриття банку, щоб він зміг отри-
мати доступ до інформації про вкладників 
і визначити необхідний розмір компенсації. 
Вкладники повинні мати законне право на 
отримання компенсації відповідно до уста-
новленого ліміту страхового відшкодування, 
а також вони повинні знати, коли і на яких 
умовах страховик почне проводити виплати, 
чи здійснюватимуться авансові або проміжні 
виплати, і який застосовуватиметься ліміт 
страхового відшкодувань.

Важливими моментами в цьому випадку є 
визначення кола осіб, які мають право на від-
шкодування та забезпечення дотримання вста-
новленого ліміту, своєчасне повідомлення про 
терміни виплат і порядок здійснення таких 
виплат (авансові, проміжні і т.п.).

Крім зазначених 17 принципів, Міжна-
родна асоціація страховиків депозитів запро-
понувала Форуму фінансової стабільності ще 
три додаткових принципи:

– ситуаційний аналіз – при створенні або 
реформуванні системи страхування вкладів 
законодавець повинен враховувати і оціню-
вати такі умови та чинники як рівень економіч-
ної активності кредитно-грошову, фіскальну 
політику держави, стан та структуру банків-
ської системи, правову систему. Необхідно 
виявляти недоліки даних умов і усувати їх;

– повноваження щодо створення бридж-
банку – страховик або інший учасник системи 
повинен мати повноваження щодо створення 
такого банку, щоб забезпечити безперервність 
надання банківських послуг, організувавши 
передачу такому банку активів і зобов’язань 
банку-банкрута до врегулювання неплато-
спроможності останнього;

– диференційовані внески, які були розгля-
нуті вище [2, с. 90].

Вищенаведене свідчить про те, що роль 
права у врегулюванні відносин у сфері гаран-
тування (страхування) вкладів, створення і 
функціонування ефективної системи їх гаран-
тування є дуже великою, оскільки в багатьох 
принципах підкреслюється необхідність 
закріплення того чи іншого моменту в норма-
тивно-правових актах чи необхідність аналізу 
будь-яких обставин для правильного фор-
мулювання нормативних актів, що регулю-
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ють питання пов’язані із діяльністю системи 
гарантування вкладів.

Проведений аналіз міжнародних принци-
пів гарантування заощаджень дозволяє зро-
бити наступний висновок: щоб страхування 
вкладів було ефективним, воно повинно бути 
частиною добре продуманої системи забез-
печення фінансової безпеки держави, яка 
підкріплюєть сильним регулюванням і нагля-
дом, ефективними законами і системою забез-
печення їх виконання, a також адекватними 

режимами бухгалтерського та податкового-
обліку і розкриття інформації.

Виконання перерахованих умов стає мож-
ливим за умови надання органу, що здійснює 
управління системою гарантування вкладів – 
відповідних владних повноважень. Результа-
том застосування вищевказаних рекомендацій 
та принципів при побудові системи страху-
вання (гарантування) заощаджень стане зни-
ження її ризиків та збереження фінансової 
життєздатності в довгостроковій перспективі. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ  
З ВІДМИВАННЯМ ДОХОДІВ НЕЗАКОННОГО ПОХОДЖЕННЯ

У статті проаналізовано процес зародження, використання і удосконалення правового забезпечення 
боротьби з відмиванням доходів незаконного походження. Здійснено аналіз міжнародно-правових норм та 
їх вплив на національне законодавство. Здійснено спробу пошуку можливих шляхів подолання проблем по 
даній тематиці.

Ключові слова: правове забезпечення, відмивання доходів, проблеми правового забезпечення.

В статье проанализирован процесс зарождения, использования и усовершенствования правового обе-
спечения борьбы с отмыванием доходов незаконного происхождения. Осуществлен анализ международ-
но-правовых норм и их влияние на национальное законодательство. Предпринята попытка поиска возмож-
ных путей преодоления проблем по данной тематике.

Ключевые слова: правовое обеспечение, отмывание доходов, проблемы правового обеспечения.

The article analyzes the process of origin, use and improvement of legal security to combat money laundering 
of illicit origin. The analysis of international law and its impact on national legislation. Attempted searching possible 
ways of overcoming problems on this subject.

Key words: legal security, money laundering, problems of legal security.

Постановка проблеми. З початку ХХ сто-
ліття світ зіткнувся з новим злочинним діян-
ням, що спрямоване на відмивання доходів 
незаконного походження. Створювалися фік-
тивні підприємства, офшори, застосовувалися 
банки і посадові особи державних органів, 
щоб здійснити переказ незаконно отриманих 
коштів за кордон. Ці та інші процеси вимагали 
дій з боку держав. Але жодні дії не можуть 
бути застосовані без належного їх право-
вого забезпечення. На сьогоднішній момент 
правове забезпечення боротьби з відмивання 
доходів незаконного походження в Україні є 
недостатнім і сирим, що потребує детального 
аналізу і вирішення проблем, які існують.

Дана тема була предметом наукових праць 
таких вчених, як С.А. Буткевич, М.І. Журавля, 
А.С. Мацко, Л.М. Касьяненко, Л.В. Кривоноса, 
Р.Р. Кузьміна, Є.В. Невмержицького, А.М. Пав-
лової тощо. Вони здійснювали огляд міжна-
родного правового забезпечення боротьби 
з відмиванням доходів незаконного похо-
дження, порівнювали з національним зако-
нодавством та надавали теоретичні розробки 
для вдосконалення законодавства України.

Метою даної статті є визначення, узагаль-
нення та огляд міжнародного та національного 
правового забезпечення боротьби з відмиван-
ням доходів незаконного походження. Мета 
реалізується через виконання завдань наукової 
статті,зокрема, аналіз проблем національного 

правового забезпечення  боротьби з відмиван-
ням доходів незаконного походження, пошук 
шляхів для подолання існуючих проблем. 

Основний матеріал. У ХХ ст. сформу-
вався новий небезпечний вид діянь – легалі-
зація (відмивання) доходів, що безперечно 
загрожує економіці певної країни, звужує 
права інших осіб, впливає на світову еко-
номіку в цілому. Але згубний вплив даного 
діяння проявляється ще у тому, що кошти, які 
були отримані подібним чином не піддаються 
оподаткуванню та можуть використовуватися 
у злочинній діяльності, при організації теро-
ристичних актів, створенні зброї масового 
знищення тощо. Історичний аналіз показує, 
що такі дії не є новими, оскільки раніше існу-
вали «лихварі», яких ще називають як «лега-
лізатори незаконних доходів». Крім того, до 
списку легалізаторів підпадали шукачі скар-
бів, які віднайшовши певні коштовності фак-
тично їх вкрали у держави, чим завдавали їй 
збитків [9, с. 281]. 

Перш ніж перейти до аналізу правового 
забезпечення легалізації (відмивання) коштів 
отриманих незаконним шляхом в Україні, слід 
було б одразу здійснити огляд міжнародно-
правового регулювання та суб’єктів, які його 
здійснюють.

Першою країною, яка почала боротися 
з даними діяннями стали Сполучені Штати 
Америки. На федеральному рівні законом 
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було утворено та організовано роботу Мережі 
попередження фінансових злочинів, метою 
діяльності якої і була вищевказана діяльність. 
Крім того, було створено низку федеральних 
законів та законів окремих штатів, що мали на 
меті закріпити таку діяльність, як злочинну 
і встановити за це відповідальність. Так, це 
призвело до того, що банківські установи 
витратили значну суму коштів на технології, 
що фіксували б грошові трансферти резиден-
тами США, які потім передавалися до Мережі 
попередження фінансових злочинів (річ йде 
про суму більшу, ніж 10 тисяч доларів США). 
Окрім того було встановлено відповідаль-
ність, яка змінювалася залежно від штату, 
проте найбільш вживаними покараннями за 
такий вид діяльності було позбавлення волі на 
строк від 10 до 20 років та штраф, що втричі 
перевищував суму доходів, що були легалізо-
вані (відмиті) [11]. 

Аналіз нормативно-правових актів, що 
створювалися на державному рівні у країнах 
Європейського Союзу показує, що кожна з дер-
жав внесла свою лепту у вдосконалення пра-
вового регулювання легалізації (відмивання) 
доходів, чим самим її поступово обмежуючи. 
До прикладу, Італія при ухваленні законодав-
ства внесла поняття «мафія», що було новим 
у практиці світу, внесено обов’язок громадян 
декларувати всі доходи, які вони планують 
перевести за кордон. Кіпр, що відомий своєю 
вільною політикою у сфері економіки, все ж 
на законодавчому рівні передбачає, що банки 
мають знати походження коштів клієнта, вияв-
ляти незаконні дії, які можуть проводитися 
внаслідок вкладів на депозитний рахунок від 
декількох приватних осіб чи вкладення на 
банківський рахунок значної кількості коштів. 
Таким чином, бачимо, що правове забезпе-
чення на міжнародному рівні полягає у:

1) закріпленні даного виду діяльності як 
злочин;

2) утворенні специфічних суб’єктів, що 
уповноважені виявляти і розслідувати такі 
злочини;

3) надання зобов’язань для банківських 
установ;

4) утворенні міжнародних організацій, що 
надаватимуть практичні рекомендації держа-
вам по боротьбі з даним видом злочинів, роз-
робкою додаткових нормативних актів, нала-
годження співпраці між державами [11]. 

Вищезазначені суб’єкти створювалися 
у ХХ ст. і продовжують свою діяльність по 

сьогоднішній день. У світовій практиці вони 
відомі як «підрозділи фінансових розвідок». 
У 1989 році країнами Великої сімки було 
засновано Групу з розробки фінансових захо-
дів з відмивання грошей (FATF). Група має свої 
регіональні організації, до прикладу, Група 
Егмонт, Спеціальний комітет експертів Ради 
Європейського співтовариства з питань взаєм-
ної оцінки заходів протидії відмиванню гро-
шей, Група країн Карибського басейну тощо. 
FATF вважають найбільш дієвим міжнарод-
ним суб’єктом, оскільки вона регулярно (міні-
мум кожні 5 років) збирається на засідання та 
проводить перегляд своїх завдань, покликана 
досліджувати методи, форми та тенденції від-
мивання коштів, розгляд вжитих заходів по 
боротьбі з відмиванням коштів, як на націо-
нальному, так і на міжнародному рівні, визна-
чення заходів, які необхідно було б вжити для 
подолання відмивання коштів. Значним вне-
ском Групи стали Сорок рекомендацій, що були 
вміщені у звіті у 1990 році, які забезпечують 
засади для заходів, що спрямовані на боротьбу 
з відмиванням грошей. Україна імплементу-
вала ці рекомендації у 2001 році [8, с. 134].

Україна вже протягом 15 років намагається 
боротися з відмиванням доходів, проте, статис-
тика, яка надана Держфінмоніторингом свід-
чить про те, що з 01.01.2016 по 01.10.2016 року 
було «відмито» 991,8 млн. грн., 9,17 млн. 
доларів США та 200 000 євро, з них народ-
ними депутатами – 309, 53 млн. грн.., про-
курорами – 11,36 млн. грн., керівниками 
державних підприємств – 605,54 млн. грн., 
державними службовцями категорії «А» – 
10,69 млн. грн., все решта – статистика від-
носить до інших осіб. Проте, це лише статис-
тика виявлених злочинів [7]. Вищенаведені 
дані наштовхують на проблему недостатності 
правового регулювання або навіть неправиль-
ного/неточного практичного застосування 
норм законодавства.

Правове забезпечення боротьби з відми-
ванням доходів незаконного походження скла-
дається з двох рівнів:

– правове забезпечення на міжнародному 
рівні;

– правове забезпечення на національному 
рівні.

Правове забезпечення на міжнародному 
рівні являє собою ратифіковані, імплемен-
товані норми міжнародного права у націо-
нальне законодавство Урядом чи Верховною 
Радою України. В інакшому випадку, Україна 
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не матиме жодних зобов’язань по виконанню 
норм міжнародного права. Незалежно від того, 
що Україна не входила до складу Європей-
ського Союзу, вона використовувала норми, 
що видавалися Європейськими країнами. 

Одним із документів є Директива Євро-
пейського парламенту та Ради про запобі-
гання використанню фінансової системи з 
метою відмивання коштів та фінансування 
тероризму від 26.10.2005 року №2005/60/ЄС. 
Даною Директивою передбачено, які дії від-
носяться до дій, що містять як результат від-
мивання коштів, сфера застосування, зокрема, 
нотаріуси, аудитори, фінансові установи, 
тощо. Зокрема, встановлено порядок дій, що 
необхідно вчинити при виявленні такого виду 
злочину, а саме звернутися до підрозділу 
фінансових розслідувань. Однією із головних 
норм виступає положення яке закріплює чіт-
кий порядок дій, що повинні проводитися в 
тому разі, коли не вчинення певної операції 
може призвести до неуспішного розсліду-
вання даного злочину (наприклад, операція 
фінансово-кредитною установою буде прове-
дена повністю чи частково, оскільки внаслі-
док відмови суб’єкт вчинення злочину може 
втекти від розслідування) [1].

Слід зазначити, що процедурні питання 
закріплені у Конвенції про відмивання, пошук, 
арешт та конфіскацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом від 08.11.1990 року, яку 
Україна ратифікувала 17.12.1997 року. Своїми 
положеннями Конвенція регулює обовязки 
сторін, що її ратифікували, зокрема, обов’язок 
застосовувати за наявності підстав вважати, 
що доходи одержані незаконним шляхом про-
водити спеціальні слідчі дії, арешт коштів, 
майна, за рахунок яких воно було придбане, 
здійснювати їх конфіскацію. До того ж, Кон-
венція передбачає міжнародне співробітни-
цтво, відповідно до якого сторони, які підпи-
сали конвенцію максимально співпрацюють 
один з одним для розслідування і судового 
розгляду справ, що стосуються конфіскації 
засобів та доходів, порядок проведення такого 
співробітництва тощо [2].

Пізніше у 2001 році Кабінет Міністрів 
України та Національний Банк України взяли 
до уваги Сорок рекомендацій Групи з роз-
робки фінансових заходів боротьби з відми-
вання грошей. Рекомендації структуровані 
складені у блоки, зокрема 1-3 рекомендації 
складають загальну базу, 4-7 формують роль 
національних правових систем у боротьбі 

з відмивання грошей, 8-29 складають роль 
фінансової системи у боротьбі з відмивання 
грошей, 30-40 присвячені зміцненню між-
народної співпраці. Проте, практика свід-
чить, що рекомендації, як і інші міжнародні 
нормативно-правові акти не знаходять свого 
вираження у нашій країні, оскільки не всі 
суб’єкти добросовісно виконують свої обо-
вязки, деякі намагаються збагатитися, а тому 
шляхом корупційних схем дозволяють прово-
дити подібну діяльність. Варто зауважити, що 
вищенаведені Рекомендації зобов’язують кра-
їни, які їх вводять до національної бази зако-
нодавства імплементувати Конвенцію ООН 
1998 року проти незаконного обігу наркотиків 
та психотропних речовин, забезпечити екс-
традицію злочинців, коли це можливо, всіляко 
допомагати іншим державам та використову-
вати національне законодавство, попередньо 
його змінивши відповідно до норм міжнарод-
ного права [3].

Аналітична записка національного інсти-
туту стратегічних досліджень з приводу 
Сорока рекомендацій містить декілька точних 
формулювань практичної дійсності, з якими 
ми погоджуємося, зокрема:

1. Для побудови системи протидії відми-
ванню злочинних доходів необхідний ризик-
орієнтований підхід. Україна такий підхід на 
сьогоднішній день, на жаль, не використовує. 
Він передбачає постійний моніторинг опера-
цій на предмет їх змісту і характеру і не закін-
чується на етапі ідентифікації особи. Такий 
підхід в майбутньому дозволить здійснити за 
необхідності міжнародне співробітництво та 
викриття злочинців «по гарячих слідах». Але, 
знову ж таки, підхід має мати своє нормативне 
закріплення у законодавстві України – роз-
робка Методики оцінки ризиків.

2. Законодавство України надто «сире». 
На жаль, наше національне законодавство 
у порівнянні з законодавством інших країн 
надто поблажливе. Зокрема, ст. 209 Кримі-
нального кодексу України передбачає, що за 
вчинення фінансової операції з коштами, які 
були отримані внаслідок легалізації (відми-
вання) коштів карається позбавленням волі на 
строк від трьох до шести років з позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю на строк до двох років з 
конфіскацією майна [4].

Норми податкового законодавства, перед-
бачаючи податковий компроміс на ПДФО чи 
на Податок на прибуток підприємств дозволя-
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ють утворення стимулів для функціонування 
фіктивних фірм [14].

Окрім вищезгаданого для належного пра-
вового забезпечення необхідне й національне 
законодавство, що спрямоване на боротьбу з 
легалізацією (відмивання) доходів, отриманих 
незаконним шляхом. 

Донедавна в Україні зовсім не було спе-
ціального законодавства, щоб регулювало це 
питання. Була згадка у Законі України «Про 
банки та банківську діяльність», що містив 
главу «запобігання легалізації грошей, набу-
тих злочинним шляхом», якою банкам було 
заборонено брати участь у відмиванні коштів. 
У 2003 році Верховна Рада України прийняла 
Закон України, який вносив зміни до законів з 
питань запобігання відмиванню коштів, який 
встановлював заборону не тільки банкам, а 
й всім фінансовим установам брати участь у 
відмиванні коштів, а також дані суб’єкти були 
зобов’язані розробляти правила внутріш-
нього фінансового моніторингу, програми 
його проведення задля виконання мети закону. 
На сьогоднішній момент вже є достатня база 
національного законодавства, що доповнене 
міжнародними актами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України та 
Урядом [13, с. 230].

Р.Р. Кузьмін зазначав, і з ним варто пого-
дитись, що національне законодавство, що 
стосується протидії відмиванню доходів, 
що були отримані незаконним шляхом поді-
ляється на загальне та спеціальне. Загальне 
включатиме законодавство, окрім того, що 
застосовується до суб’єктів підприємницької 
діяльності. Спеціальне – господарське зако-
нодавство. Як зазначає вчений, господарське 
законодавство було особливо вдалим. На при-
кладі Закону України, що діє й по сьогодніш-
ній день «Про загальні основи створення і 
функціонування (вільних) економічних зон» 
передбачив загальні засади інвестиційної 
діяльності, встановлює нормативні механізми, 
що опосередковано протидіють легалізації 
(відмиванню) коштів і чітко закріпив органі-
заційно-правові форми, які є характерними 
для кожного виду вільної економічної зони, 
який обмежує заснування фіктивних фірм, 
які раніше реєстрували для здійснення однієї 
фіктивної операції, пов’язаної з переведенням 
грошових коштів у готівку [12, с. 78].

Л.М. Касьяненко у своїй праці зазначила, 
що національне законодавство закріпило 
суб’єктів, що здійснюють фінансовий моні-

торинг і таким чином, постійно співпрацю-
ють між собою задля боротьби з відмиванням 
коштів. Вони утворюють цілісну систему, вер-
хівку якої складають державні органи, зокрема 
це Держфінмоніторинг, Національний Банк 
України, Державна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку, Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України тощо. 
Нижчу ланку формують суб’єкти первинного 
фінансового моніторингу, до яких входять 
банки, страховики, кредитні спілки, товарні, 
фондові біржі та інші суб’єкти [10, с. 11].

5 жовтня 2016 року Верховна Рада України 
прийняла Закон України «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», який закріпив 
систему фінансового моніторингу, фінансові 
операції, які підпадають під фінансовий моні-
торинг та міжнародне співробітництво. Даний 
Закон вже дістав свою критику, найбільше 
спрямування якої було на положення, що 
закріплює оцінку ризиків. Закон встановлює, 
що оцінка має проводитися, але ким, наразі 
невідомо (Кабмін поки не розробив Методику 
оцінки ризиків) [5].

Окремої уваги заслуговує Стратегія роз-
витку системи запобігання та протидії лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення на період до 2020 року, що 
введена розпорядженням Кабміну 30 грудня 
2015 року № 1407-р. Даною Стратегією мають 
бути вжиті заходи, зокрема детінізація еко-
номіки, послідовна і ефективна боротьба з 
корупцією та тероризмом, забезпечення реа-
лізації вищенаведеного Закону, приведення 
національного законодавства до міжнародних 
стандартів, розроблення рекомендацій щодо 
застосування законодавства, що стосується 
протидії відмиванню коштів тощо. Окрім 
зазначених заходів, що спрямовані на удоско-
налення і поширення правового забезпечення 
боротьби з легалізацією коштів, що були отри-
мані внаслідок злочинних діянь є й інші прак-
тичні завдання. Серед очікуваних результатів, 
що зазначені в Стратегії є гармонізація націо-
нального законодавства, забезпечення реаліза-
ції законодавства, співпраця з міжнародними 
організаціями з подібною метою [6].
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Вважаємо, що вищенаведена Стратегія 
є надто розмитою і закріплює недостатньо 
дієві заходи, що могли б в подальшому при-
звести до очікуваних результатів. Багато уваги 
в даній стратегії було присвячено найбільш 
загальним проблемам, які в нашій державі є 
у будь-якій галузі. Вбачається, що необхідним 
є закріплення набагато предметніших заходів, 
зокрема:

– проведення освітньої роботи з громадя-
нами. В нашій державі має місце правовий 
нігілізм, а тому необхідно зобов’язати органи 
державної влади вести постійну дискусію 
з громадянами, щоб вони знали свої права, 
обовязки, користувалися ними і знали, що це 
вигідніше, ніж вони б здійснювали подібну 
діяльність поза законом.

– внесення змін до Кримінального кодексу 
України, зокрема, до статті 209. Законодав-
ство має жорстоко реагувати на подібні зло-
чинні діяння, натомість у нашій країні воно – 
гуманне, тощо.

Зважаючи на те, що є достатня кількість 
наукових розробок, зокрема від Національ-
ного інституту стратегічних досліджень (який 
створений Указом Президента України, тобто 
він не є комерційним приватним інститутом), 
то цілком реально залучити розробки до прак-
тичної діяльності. Нижче, ми спробуємо виді-
лити на основі всього вищенаведеного про-
блеми, які є на сьогоднішній момент та подамо 
пропозиції щодо їх вирішення.

Серед проблем слід виділити:
1. Немає ризико-орієнтаційного підходу 

при проведенні фінансового моніторингу. 
Законодавство передбачає оцінку ризику, 
проте Кабмін не розробив поки нормотвор-
чого акту, що б урегульовував повністю цей 
процес. Наразі ми не знаємо порядок його 
здійснення і навіть суб’єкта, якому він буде 

доручений. Вирішенням проблеми стане роз-
робка Методики. Яка закріплюватиме оцінку 
ризику.

2. Законодавство має норми, що дозволя-
ють діяти фіктивним компаніям. Посилення 
відповідальності за таке діяння, зокрема 
податкового, господарського та криміналь-
ного дозволить запобігати діяльності фіктив-
них компаній.

3. У системі фінансового моніторингу 
немає інформації щодо осіб, на яких накладені 
санкції та які проживають у зоні АТО. Люди, 
які проживають і мають відношення до «ЛНР» 
і «ДНР» мають бути внесені у список осіб, які 
пов’язані із здійсненням терористичної діяль-
ності чи є особами щодо яких були застосо-
вані міжнародні санкції. Це забезпечить ефек-
тивність застосування системи фінансового 
моніторингу в цілому.

Висновки. Отже, як бачимо правове 
забезпечення боротьби з відмиванням дохо-
дів незаконного походження складається з 
міжнародних та національних нормативно-
правових актів. Міжнародні нормативно-пра-
вові акти будуть утворюватися шляхом узго-
дження воль держав і діятимуть лише після 
їх ратифікації, імплементації. Національне 
законодавство містить базу для протидії від-
миванню коштів, одержаних злочинним шля-
хом, проте воно ще залишається з нормами, 
що в певних частинах суперечить міжнарод-
ним положенням, не виконується належним 
чином громадянами та самими ж органами 
влади і їх посадовими особами. Для того, 
щоб в подальшому Україна подолала від-
мивання коштів, як явище, необхідно розро-
бити законодавство, що буде гармонійно між 
собою існувати, його виконуватимуть всі без-
заперечно та зникнуть причини, які спонука-
ють осіб вчиняти подібні дії.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
СИСТЕМИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНИ 

У науковій статті досліджено актуальні питання трансформаційних процесів у системі податкових пра-
вовідносин, які полягають у реформуванні сучасної податкової системи та запровадженні у вітчизняний 
практичний обіг популяризованих у світі податкових нововведень, що обумовлені необхідністю гармонізації 
податкового законодавства України до європейських правових стандартів. 
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В научной статье исследовано актуальные вопросы трансформационных процессов в системе нало-
говых правоотношений, которые заключаются в реформировании современной налоговой системы и вне-
дрении в отечественное практическое обращение популяризируемых в мире налоговых нововведений, ко-
торые обусловлены необходимостью гармонизации налогового законодательства Украины к европейским 
правовым стандартам.

Ключевые слова: налоговые правоотношения, трансформация системы налоговых правоотношений, 
налоговые нововведения, гармонизация налогового законодательства.

In the scientific article to research pressing questions of transformation processes are in the system of tax le-
gal relationships, which consist in reformation of the modern tax system and introduction in the domestic practical 
appeal of the tax innovations which are conditioned the necessity of harmonization of tax legislation of Ukraine to 
the European legal standards popularized in the world.

Key words: tax legal relationships, transformation of the system of tax legal relationships, tax innovations, 
harmonization of tax legislation.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку податкових відносин закладені 
нові підвалини їх правового регулювання. 
Проте, навіть після прийняття Податкового 
кодексу України та безперервного удоскона-
лення податкового законодавства існує багато 
суперечностей та невирішених питань, у тому 
числі питання запровадження нововведень 
у податкове законодавство та реалізації їх у 
інноваційному просторі сфери оподаткування.

Актуальність досліджуваної проблема-
тики полягає у перетворенні малоефективної 
діючої системи податкових правовідносин в 
раціональну та оптимізовану, запровадженні 
популяризованих законодавством європей-
ських країн податкових нововведень, які 
обумовлені швидким розвитком євроінтегра-
ційних процесів в Україні та необхідністю 
гармонізації податкового законодавства Укра-
їни відповідно до вимог Європейського союзу. 

Незважаючи на очікування, податкові 
нововведення, які вступили у силу з 2015 року, 
2016 року та почнуть діяти з 2017 року, не вно-
сять кардинальних чи системних змін в подат-
кове законодавство. Результатом тривалих 
дискусій серед науковців, експертів та зако-

нотворців щодо розробки та впровадження 
повномасштабної податкової реформи, що 
мали місце у 2014, 2015, 2016 році, стали 
компромісні нормативні акти, а саме: Закон 
України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII 
«Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформ» [1], Закон України 
від 28 грудня 2014 року № 76-VIII «Про вне-
сення змін та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких законодавчих актів України» 
[2], Закон України від 24 грудня 2015 року 
№ 909-VІІІ «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу Україні та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансова-
ності бюджетних надходжень у 2016 році» [3], 
Закон України від 28 квітня 2016 року №1411-
VIII «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо звільнення від оподат-
кування пенсій» [4], Проект Закону України 
від 16 грудня 2016 року № 5551 «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України 
щодо плати за землю» [5], якими велися лише 
точкові зміни положень податкового законо-
давства, що переважно стосуються багатьох 
аспектів податкової системи. Однак, вище-
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зазначені закони та законопроекти дозволили 
лише прийняти бюджети 2016 та 2017 років, 
але на підвищення економічної активності та 
прискорення економічного зростання країни 
не вплинули.

Натомість підготовка повноцінної всесто-
ронньої податкової реформи залишається на 
порядку денному у 2017 році. Зміни стосу-
ватимуться практично усіх податків, в тому 
числі таких основних податків як податок на 
прибуток, податок на додану вартість, пода-
ток на доходи фізичних осіб, єдиний податок, 
а також адміністрування податків і зборів. 
Таким чином, динаміка трансформації подат-
кового законодавства удосконалює сучасну 
систему податкових правовідносин та част-
ково сприяє адаптації вітчизняного законодав-
ства до вимог європейського оподаткування 
передбачених Угодою про Асоціацію.

Мета статті пoлягає у дослідженні акту-
альних питань трансформаційних процесів у 
системі податкових правовідносин, які поля-
гають у реформуванні сучасної податкової 
системи та запровадженні у вітчизняний прак-
тичний обіг популяризованих у світі податко-
вих нововведень

Виклад основного матеріалу. Протягом 
2014-2016 років законодавець здійснював 
законотворчі дії для наближення вітчизняного 
податкового законодавства до вимог оподат-
кування європейського співтовариства. Від-
повідно до звіту Урядового офісу з питань 
євроінтеграції, основними зрушеннями стало 
прийняття Закону України від 28 грудня 
2014 року №71-VIII «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких зако-
нів України (щодо податкової реформи)» [1], 
яким передбачено норми, що сприятимуть 
збалансуванню інтересів контролюючих орга-
нів та платників податків. Зокрема, законом 
уніфіковано бухгалтерський (фінансовий) та 
податковий облік і визначено об’єкт оподат-
кування податком на прибуток підприємств, 
а саме за правилами бухгалтерського обліку; 
а також запроваджено новий механізм адміні-
стрування ПДВ. Оптимізовано кількість груп 
платників єдиного податку до чотирьох із 
підвищенням максимального розміру доходу, 
який дає змогу перебувати на спрощеній сис-
темі оподаткування (для першої та другої 
груп), знижено ставки єдиного податку для 
малого бізнесу.

Пропонуємо огляд впроваджених ново-
введень, що почали діяти з 2016 року. Внесені 

зміни Законом України від 24 грудня 2015 року 
№ 909-VIII «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансо-
ваності бюджетних надходжень у 2016 році» 
вступають в силу з 1 січня 2016 року, крім 
змін щодо бюджетного відшкодування ПДВ, 
які вступають в силу з 1 лютого 2016 року, та 
змін щодо акцизного податку, які набувають 
чинності 1 березня 2016 року [3].

По-перше, базова ставка податку на при-
буток залишилась на рівні 18%. Скасувалась 
сплата авансових внесків. Авансові внески 
при виплаті дивідендів залишаються. При 
цьому, платники податку на прибуток під-
приємств сплачують до 31 грудня 2016 року 
авансовий внесок з цього податку у розмірі 
2/9 податку на прибуток, нарахованого за 
три квартали 2016 року. Сплачена сума змен-
шує податкове зобов’язання, що виникне за 
результатами річної декларації. При цьому, не 
зовсім зрозуміло, чи поширюється ця норма 
на платників, для яких встановлено річний 
податковий період

Запроваджено квартальний звітний період 
(наростаючим підсумком) для всіх платників, 
крім: 

– новостворених протягом звітного року 
платників; 

– виробників сільськогосподарської про-
дукції; 

– платників податку, у яких річний дохід від 
будь-якої діяльності (за вирахуванням непря-
мих податків), за попередній річний звітний 
(податковий) період, не перевищує 20 мільйо-
нів гривень. Для таких платників встановлено 
річний звітний період.

По-друге, ставка податку на додану вар-
тість залишається на рівні 20%. Ставка при 
експорті – 0% (без змін), без змін залишається 
ставка 7% при імпорті та постачанні зареє-
строваних лікарських виробів, медичних засо-
бів та медичного обладнання. 

Виключено як підставу для анулювання 
реєстрації платником ПДВ наявність в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців запису про відсут-
ність юридичної особи або фізичної особи за 
її місцезнаходженням (місцем проживання) 
або запису про відсутність підтвердження 
відомостей про юридичну особу.

Закон передбачає, що база оподаткування 
операцій з постачання самостійно виготовле-
них товарів/послуг не може бути нижче зви-



72

№ 3 / 2016 р.
♦

чайних цін. Звичайна ціна – це ціна товарів 
(робіт, послуг), визначена сторонами дого-
вору. Якщо не доведено зворотне, вважається, 
що така ціна відповідає рівню ринкових цін. 
Попередньою редакцією ПК України перед-
бачалося, що база не може бути нижче собі-
вартості таких товарів/послуг. Таким чином, 
платники податку можуть використовувати 
ціну договору як базу, якщо не буде доведено, 
що така ціна не є ринковою. Якщо в ході пере-
вірки при інвентаризації податкові органи 
виявляють відсутність придбаних раніше 
товарів, вважатиметься, що товари викорис-
товувались в негосподарській діяльності 
платника (за винятком дії обставин непере-
борної сили).

Звільнено від оподаткування постачання 
міжнародної технічної та гуманітарної допо-
моги. Звільнено від оподаткування операції 
банків та інших фінансових установ з поста-
чання майна, набутого ними у власність вна-
слідок звернення стягнення на таке майно, 
базою оподаткування є позитивна різниця 
між ціною постачання та ціною придбання 
такого майна.

Правом на податковий кредит, що вини-
кає в результаті складення розрахунку кори-
гування, що був із запізненням внесений 
до Єдиного реєстру податкових накладних, 
можна скористатись протягом 365 днів з 
моменту складення такого розрахунку кори-
гування (раніше це право існувало тільки для 
податкових накладних).

Змінено порядок бюджетного відшкоду-
вання, а саме скасовано критерії для отри-
мання бюджетного відшкодування: – платник 
мав бути зареєстрований в якості платника 
ПДВ не менш, ніж за 12 календарних міся-
ців до місяця, за наслідками якого подається 
заява на бюджетне відшкодування (крім нара-
хування податкового кредиту внаслідок при-
дбання або спорудження (будівництва) осно-
вних фондів); – платник повинен був мати 
обсяги оподатковуваних операцій за останні 
12 календарних місяців більші, ніж заявлена 
сума бюджетного відшкодування.

З 1 лютого 2016 року втратили силу 
норми щодо автоматичного бюджетного від-
шкодування. Відтепер створено два реєстри: 
1) Реєстр заяв про повернення суми бюджет-
ного відшкодування платникам податку, які 
відповідають критеріям п. 200.19 ст. 200 ПК 
України; 2) Реєстр заяв про повернення 
суми бюджетного відшкодування платни-

кам податку, які не відповідають критеріям 
п. 200.19 ст. 200 ПК України. Обидва реєстри є 
публічними та щоденно оновлюються на сайті 
ДФС України. 

Критерії, передбачені п. 200.19 ст. 200 ПК 
України, відповідають попереднім критеріям, 
встановленим для автоматичного бюджетного 
відшкодування, крім таких як: – здійснення 
платником податків інвестиції в необоротні 
активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони 
гривень протягом останніх 12 календарних 
місяців; – відсутність податкового боргу. Від-
тепер чітко визначено, коли органи ДФС Укра-
їни мають право провести документальну 
перевірку суми бюджетного відшкодування. 

Така перевірка може бути проведена в разі, 
якщо розрахунок суми бюджетного відшкоду-
вання було зроблено за рахунок від’ємного зна-
чення, сформованого за операціями: 1) за пері-
оди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені 
документальними перевірками; 2) з придбання 
товарів/послуг у сільськогосподарських вироб-
ників, що використовували спеціальний режим 
оподаткування до 1 січня 2016 року.

Бюджетне відшкодування здійснюється 
у хронологічному порядку внесення заяв до 
кожного реєстру. Отже, відшкодування зможе 
отримати будь-який платник, що отримав 
від’ємне значення ПДВ і пройшов камеральну 
перевірку. Фактичне відшкодування буде зале-
жати від того, яким чином функціонуватимуть 
нововведені реєстри на практиці. Хоча норми 
ПК України не надають перевагу жодному з 
реєстрів, але прогнозується, що в подальшому 
така перевага буде надана платникам, що 
потраплять до Реєстру заяв, що відповідають 
критеріям п. 200.19 ст. 200 ПК України.

Бюджетне відшкодування з ПДВ тепер 
спрямовано на користь сплати грошового 
зобов’язання чи податкового боргу щодо 
інших платежів, які сплачуються до держав-
ного бюджету. На даний момент позиції з цього 
питання у фіскальних органів ще немає, але із 
системного аналізу цієї норми виходить, що 
від’ємне значення з ПДВ може бути зараховано 
проти інших податків (в тому числі й податку 
на прибуток). Таку суму контролюючий орган 
може зарахувати в рахунок інших платежів 
після проведення камеральної перевірки. 

По-третє, до 1 січня 2017 року збері-
гається спеціальний податковий режим для 
сільськогосподарських товаровиробників. 
Розподіл податкового зобов’язання з ПДВ 
між бюджетом та спеціальним рахунком 
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прив’язується до виду діяльності сільськогос-
подарського товаровиробника.

По-четверте, для податку на доходи 
фізичних осіб встановлено єдину ставку на 
рівні 18% (попередні ставки – 15% та 20%). 
База оподаткування не змінюється. Пасивні 
доходи оподатковуються за ставкою 18%, але 
дивіденди від платників податку на прибуток, 
як і раніше, оподатковуються за ставкою 5%. 
Від оподаткування звільняються суми коштів, 
наданих платнику податку міжнародною 
фінансовою організацією у зв’язку із здій-
сненням заходів щодо енергоефективності та 
енергозбереження. Військовий збір залиша-
ється на рівні 1,5%.

По-п’яте, І та ІІ групи єдиного податку 
лишились без змін. Для платників ІІІ групи 
зменшено річний обсяг доходу з 20 млн. грн. 
до 5 млн. грн. Також для платників ІІІ групи 
збільшено ставку податку з 2% до 3% (для 
платників ПДВ) та з 4% до 5% (для неплат-
ників ПДВ). Ставки єдиного податку для 
IV групи платників (сільгосппідприємств) 
підвищено в 1,8 рази. Як і раніше, реєстратори 
розрахункових операцій не застосовуються 
платниками єдиного податку I групи та плат-
никами II і III груп (фізичні особи-підприємці) 
незалежно від обраного виду діяльності, обсяг 
доходу яких протягом календарного року не 
перевищує 1 млн. грн.

По-шосте, збільшено максимальну ставку 
податку на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки до 3% (раніше було 2%) від 
м.з.п за 1 кв. м. нерухомості. Як і раніше, кон-
кретний розмір податку встановлюють місцеві 
ради. Пільги, що надаються платнику на жит-
лову нерухомість, залишаються на попере-
дньому рівні: – 60 кв м. для квартир, незалежно 
від їх кількості; – 120 кв. м. для будинків, неза-
лежно від їх кількості; – 180 кв.м., якщо особа 
володіє декількома різними типами житлової 
нерухомості (наприклад квартира та будинок). 
Місцеві ради позбавили права встановлювати 
пільгові розміри для нерухомості в більшому 
розмірі, ніж це передбачено ПК України. Для 
власників квартир понад 300 кв. м. та будин-
ків понад 500 кв. м. встановлено додатковий 
платіж у розмірі 25 тис. грн.. за кожен такий 
об’єкт (його частку).

Відповідно прийнятого Закону України від 
28 квітня 2016 року №1411-VIII «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України 
щодо звільнення від оподаткування пенсій» 
[4],, передбачено суми пенсій або щомісяч-

ного довічного грошового утримання, отриму-
ваних платником податку з Пенсійного фонду 
України чи бюджету згідно із законом, якщо їх 
розмір перевищує десять розмірів прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили працез-
датність (у розрахунку на місяць), встановле-
ного на 1 січня звітного податкового року, – у 
частині такого перевищення, а також пенсій 
з іноземних джерел, якщо згідно з міжна-
родними договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, такі 
пенсії підлягають оподаткуванню чи не опо-
датковуються в країні їх виплати.

Таким чином, аналізуючи шляхи трансфор-
мації та запровадження нововведень у подат-
кове законодавство, варто відмітити наступні 
заходи реформування системи податкових 
правовідносин: 1) створення інфраструктури 
електронного документообігу як сукупності 
процесів створення, оброблення, правлення, 
передавання, одержання, зберігання, викорис-
тання та знищення електронних документів, 
які виконуються із застосуванням перевірки 
цілісності та у разі необхідності з підтвер-
дженням факту одержання таких докумен-
тів, що дозволило перейти до дистанційного 
аудиту; 2) запровадження електронного сер-
вісу та здійснення електронних перевірок; 
3) створення «електронного кабінету платника 
податків» з метою покращення умов платника 
у електронному сервісі; 4) надання податко-
вих консультацій на районному рівні усно, а 
в містах та області в електронному вигляді; 
5) формування бази податкових знань; 6) ство-
рення центрів обслуговування платників 
податків; 7) запровадження системи електро-
нного адміністрування платників податку на 
додану вартість; 8) утворення механізму пере-
міщення електронних баз до підпорядкування 
Міністерства фінансів України; 9) створення 
механізму прозорого електронного керування 
поверненням платникам податків податку на 
додану вартість; 10) запровадження можли-
вості отримання платником податків в елек-
тронному вигляді довідки про відсутність 
податкової заборгованості; 11) зближення 
бухгалтерського та податкового обліку при 
оподаткуванні прибутку підприємств із метою 
зниження податкової різниці; 12) зменшення 
кількості податкових перевірок платників 
податків контролюючими органами.

Втілення вищезазначених нововведень 
призведе в найближчій перспективі до покра-
щення податкового клімату в країні, розви-
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тку партнерських відносин між платниками 
податків і фіскальними органами, що пози-
тивно вплине на добробут населення. Чинна 
інфраструктура електронного документообігу 
дозволить перейти до дистанційного аудиту 
без додаткових витрат як для бюджету, так і 
для платників податків. 

Висновки. Нововведення у сфері оподат-
кування є необхідними для стимулювання 
податкової активності, підвищення демокра-
тизації податкових відносин та прискорення 

економічного зростання країни. Питання 
подальших наукових досліджень повинні охо-
плювати ґрунтовний аналіз шляхів поширення 
нововведень у системі вітчизняного оподатку-
вання, а також дослідження обмежень та пере-
шкод, що стримують розвиток у сфері оподат-
кування. Їх результати можуть мати практичну 
цінність як для удосконалення податкової 
політики, так і для розробки управлінського 
інструментарію для втілення сучасних пере-
творень у податкових відносинах.
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Стаття присвячена дослідженню об’єктивних ознак посягання на життя представника іноземної держа-
ви. Визначено особливості еволюції цього норми, зокрема, її об’єктивної сторони.

Ключові слова: кримінальне право, злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопоряд-
ку, посягання на життя представника іноземної держави, об’єктивна сторона.

Статья посвящена исследованию объективных признаков посягательства на жизнь представителя ино-
странного государства. Определены особенности эволюции этого нормы, в частности, ее объективной стороны.

Ключевые слова: уголовное право, преступление против мира, безопасности человечества и между-
народного правопорядка, посягательство на жизнь представителя иностранного государства, объективная 
сторона.

The article investigates the objective evidence of infringement on life of a representative of a foreign state.  
The features of the evolution of the rules, in particular, its objective side.

Key words: criminal law, a crime against peace, human security and the international rule of law, an 
encroachment on the life of a representative of a foreign state, the objective side.

Актуальність теми. Україна, підписавши 
і ратифікувавши міжнародні договори, в тому 
числі в кримінально-правовій сфері, прийняла 
на себе певні зобов’язання. Особливістю між-
народних актів у сфері кримінального права є 
неможливість їх застосування без імплемента-
ції в Кримінальний кодекс України. В резуль-
таті в Особливій частині КК України законо-
давець вперше передбачив самостійний розділ 
XХ «Злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку». Одним з три-
надцяти злочинів, що входять в даний розділ, 
є посягання на життя представника іноземної 
держави (ст. 443 КК України) [1].

Постановка проблеми. В назві статті 443  
КК України її об’єктивна сторона викладена 
максимально лаконічно, по суті, законодавець 
обмежився формулюванням «посягання», 
яке само по собі не пояснює нічого, тобто, 
ця назва має невизначений характер, який, 
не називаючи конкретних ознак злочину або 
називаючи тільки частину із них, відсилає для 
встановлення змісту ознак вчиненого злочину, 
щонайменше, до диспозиції та інших міжна-
родних нормативно-правових актів.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Завданням даної публікації 
є розкриття проблеми визначення структури 
об’єктивної сторони злочину, передбаченого 
статтею 443 КК України з урахуванням сучас-
них досягнень кримінально-правової науки.

Виклад основного матеріалу. Стаття 443 
КК України передбачає з об’єктивної сторони 
вичерпний перелік діянь, здійснення яких, 
при наявності інших передбачених законом 
ознак, дозволяє констатувати склад посягання 
на життя представника іноземної держави.

До об’єктивної сторони посягання на життя 
представника іноземної держави варто відне-
сти умисне позбавлення життя представника 
іноземної держави чи замах на таке, що ведуть 
до порушення міжнародного правопорядку, 
нормальних відносин між державами та інших 
суспільно небезпечних наслідків [2, c. 997]. 

Раніше деякі вчені стверджували, що зло-
чин, за який передбачається кримінальна 
відповідальність за вбивство представника 
іноземної держави вважається закінченим з 
моменту настання смерті представника іно-
земної держави [3, c. 130]. 
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Аналізуючи відповідну норму Модельного 
КК СНД 1996 року (ст. 110), можна зробити 
висновок, що такої ж думки дотримувалися 
автори цього проекту [4, c. 31].

Український ж законодавець, з ураху-
ванням виняткової небезпеки дій суб’єкту 
посягання на життя представника іноземної 
держави, момент закінчення злочину як би 
переніс на стадію замаху [5, с. 263]. Пося-
гання на життя означає скоєння діянь, без-
посередньо спрямованих на вбивство пред-
ставника іноземної держави, незалежно від 
настання фактичних наслідків. Фактичне 
настання смерті чи замах на життя зазначеної 
особи охоплюються ознаками даного складу 
злочину і не вимагають додаткової кваліфіка-
ції за статтями про вбивство (ст. 115 КК Укра-
їни) або умисне заподіяння шкоди здоров’ю 
(ст. 121, 122 КК України).

Склад злочину посягання на життя пред-
ставника іноземної держави відноситься до 
складів, що у теорії кримінального права 
іноді іменують усіченими, тобто такими, «у 
яких законодавець момент закінчення зло-
чину з метою посилення охорони визначених 
об’єктів переносить на стадію готування чи 
замаху, а іноді і на стадію виявлення умислу 
...» [6, с. 77]. 

При такім трактуванні даного питання 
не зовсім зрозуміло, яким чином і чому ста-
дія готування чи замаху, а іноді і стадія вияв-
лення умислу розглядаються як закінчений 
злочин, оскільки попередня злочинна діяль-
ність (готування до злочину і замах на злочин) 
у будь-якому випадку передує здійсненню 
закінченого злочину і не може розглядатися як 
закінчений злочин.

Розглядаючи дану проблему, варто згадати 
про те, що ще в 1951 році професор А.Н. Трай-
нін писав: «склад завжди єдиний і завжди 
«повний» тими конкретними елементами, 
з яких він за законом складається» [7, с. 99].

Іншого, як вважає автор, і бути не може. 
У противному випадку не зрозуміло, яким 
образом, дотримуючись законності, можливо 
притягти особу як за закінчений злочин у 
випадку, коли в його діях є в наявності склад 
готування до злочину чи замаху на нього, 
тобто незакінченого злочину.

Усі злочини з так називаними «усіченими 
складами», у тому числі і склад посягання 
на життя представника іноземної держави, 
можуть бути визнані, визнаються і є закінче-
ними злочинами лише в тих випадках, коли 

вчинені суб’єктом злочинні діяння містять у 
собі всі ознаки закінченого складу злочину, 
опис якого міститься в диспозиції відповідної 
статті Кримінального кодексу України.

При відповідному аналізі злочинів з так 
називаними «усіченими складами» ми не 
можемо не виділити властивих їм, як узагалі 
усім видам злочинів, стадій попередньої зло-
чинної діяльності.

При аналізі конструкції таких складів не 
слід говорити про «перенос моменту закін-
чення злочину на стадію виявлення умислу», 
що саме по собі неможливо, оскільки, як вище 
було відзначено, закінчений злочин – це закін-
чений злочин, а попередня злочинна діяльність 
є попередня злочинна діяльність і кожної зі ста-
дій злочинної діяльності (готуванню, замаху і 
закінченому злочину) притаманні свої власні 
ознаки і характеристики, закладені в диспози-
цію відповідної норми кримінального закону.

Відповідний аналіз злочинів, що деякими 
авторами іменуються злочинами з усіченим 
складом, приводить до висновку про те, що 
в подібних випадках мова йде про злочини, у 
яких суспільно небезпечні наслідки виведені 
законодавцем за межі складу злочину, тобто 
про злочини з формальним складом, «у який 
законодавець як ознаку об’єктивної сторони 
називає тільки визначену суспільно небез-
печну дію чи бездіяльність» [6, с. 77].

До висновку про безплідність міркувань 
про посягання на життя представника інозем-
ної держави з «усіченим складом» приводить 
автора і той факт, що при вчиненні злочину, 
передбаченого статтею 443 КК України, як і 
при здійсненні інших злочинів з формальним 
складом, можливі стадії злочинної діяльності, 
а саме: готування.

Приміром, готування до злочину, відпові-
дальність за який передбачена статтею 443 КК 
України, може виразитися у вивченні марш-
рутів руху представника іноземної держави; 
вивченні підходів до помешкання; у придбанні 
і пристосуванні знарядь і засобів здійснення 
злочину; у підборі співучасників і обробці їх 
у відповідному дусі; у розробці плану під-
готовлюваного злочину, а також у здійсненні 
інших дій, що створюють реальні умови для 
здійснення цього злочину.

Замах при посяганні на життя представ-
ника іноземної держави може мати місце, при-
міром, при помилці в особі потерпілого.

Таким чином, усі приведені аргументи 
дають право автору казати, що злочин, перед-
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бачений статтею 443 КК України – це злочин з 
формальним складом, тобто зі складом, який не 
передбачає наявності шкідливих наслідків як 
обов’язкової ознаки його об’єктивної сторони.

Посягання на життя представника іно-
земної держави може бути вчинене як шля-
хом активних дій, так і шляхом бездіяль-
ності. Злочин, передбачений статтею 443 КК 
України може бути вчинений різними спосо-
бами – заподіяння смерті чи замах на нього за 
допомогою вогнепальної чи холодної зброї, 
вибухових пристроїв, хімічних, біологічних, 
електромагнітних, радіоактивних засобів, і 
також психологічного чи медичного втру-
чання. Тому виділяти в диспозиції статті про 
посягання на життя представника іноземної 
держави якісь окремі способи його здійснення 
не викликається необхідністю, оскільки спо-
сіб здійснення злочину доречно виділяти 
лише тоді, коли це дозволяє відмежувати один 
склад злочину від іншого або передбачити 
кваліфікуючу ознаку складу. У випадку, якщо 
посягання на життя представника іноземної 
держави відбувається загальнонебезпечним 
способом, то в залежності від наслідків, що 
наступили, винний може нести відповідаль-
ність за посягання на життя представника 
іноземної держави і за умисне вбивство двох 
чи більш осіб (п. 1 ст. 115 КК України); за 
посягання на життя представника іноземної 
держави і вбивство, вчинене способом, небез-
печним для життя багатьох осіб (п. 5 ст. 115 
КК України). Стає зрозумілим, що у складі 
посягання на життя представника іноземної 
держави перелік способів його здійснення так 
само не потрібний, як він не потрібний, примі-
ром, у складі вбивства без обтяжуючих обста-
вин чи у складах, що містить ознаки заподі-
яння тілесних ушкоджень.

Час та місце скоєння посягання на життя 
представника іноземної держави на його ква-
ліфікацію також не впливають.

Хоча ми і говоримо про факультативність 
настання суспільно небезпечних наслідків 
при скоєнні посягання на життя державного 
чи громадського діяча, але не сказати про їх 
зміст і юридичне значення було б неправиль-
ним, тому що саме на їх настання розраховує 
суб’єкт при скоєнні посягання на життя дер-
жавного чи громадського діяча. 

На нашу думку, суспільно небезпечні 
наслідки посягання на життя державного 
чи громадського діяча варто підрозділити на 
дві групи: найближчі наслідки, чи наслідку 
першого порядку, і віддалені наслідки, чи 
наслідки другого порядку.

В основі такого розподілу лежать розхо-
дження в змісті і юридичному значенні назва-
них наслідків.

Найближчі наслідки, чи наслідки першого 
порядку, складаються в нанесенні збитку 
потерпілому від злочину (навмисне позбав-
лення життя державного чи громадського 
діяча чи замах на таке).

Їх юридичне значення полягає в тому, що 
вони, на відміну від наслідків другого порядку, 
є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони 
складу цього злочину, тому що при посяганні 
на життя державного чи громадського діяча 
неможливо завдати шкоди національній без-
пеці, політичній системі України, не інакше як 
заподіявши збиток життю або здоров’ю дер-
жавного чи громадського діяча.

Висновки. Таким чином, під посяганням 
на життя представника іноземної держави з 
об’єктивної сторони слід розуміти умисне 
заподіяння смерті або замах на умисне заподі-
яння смерті представнику іноземної держави.
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У статті здійснено аналіз сучасного стану взаємодії органів досудового розслідування з оперативними 
підрозділами в процесі розслідування злочинів проти довкілля, який зумовлений суттєвим оновленням кри-
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В статье осуществлен анализ современного состояния взаимодействия органов досудебного рассле-
дования с оперативними подразделениями в процессе расследования преступлений против окружающей 
среды, который обусловлен существенным обновлением уголовного процесуального законодательства и 
рефомированием правоохранительной системы Украины.
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The article is devoted to the current state of interaction of the operational units during  the crime against the 
environment, which is caused by the dynamic updating of criminal procedural law reform and system of law en-
forcement Ukraine.
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Актуальність статті. В сучасних умовах 
реформування політичної, правової і соці-
ально-економічної сфери життя суспільства 
важливого значення для України набуває 
забезпечення законності, правопорядку, вну-
трішньої стабільності. Сучасні умови роз-
витку українського суспільства і держави 
України характеризуються як суперечливі 
за змістом і неоднозначні за наслідками для 
судової і правоохоронної систем, які рефор-
муються. На досягнення стабільності і пра-
вопорядку спрямовується діяльність пра-
воохоронних органів, до компетенції яких, 
зокрема, відносять запобігання, виявлення, 
припинення і розкриття екологічних кримі-
нальних правопорушень. Однією із складових 
ефективної протидії злочинам проти довкілля 
є узгоджена та чітка взаємодія між структур-
ними підрозділами правоохоронних органів: 
слідчими і оперативними підрозділами різних 

відомств, а також оптимальне використання їх 
сил і засобів, їх можливостей.

Постановка проблеми. Окремим пред-
метом уваги вчених-криміналістів виступа-
ють питання покращення взаємодії слідчих з 
оперативними підрозділами під час розсліду-
вання злочинів проти довкілля, що є однією 
з умов неупередженого і повного досудового 
розслідування такого виду кримінальних 
правопорушень. Тактично правильно органі-
зована взаємодія дає можливість об’єднати і 
ефективно використати оперативно-розшу-
кові та кримінальні процесуальні можливості 
як слідчих, так і оперативних підрозділів, що 
й зумовило вибір теми.

Деякі питання вдосконалення взаємодії 
органів досудового розслідування з опера-
тивними підрозділами виступали предметом 
дослідження О. Бауліна, М. Багрій, В. Гевко, 
Ю. Грошевого, С. Ільченка, Н. Карпова, 
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В. Колесника, М. Погорецького, А. Поляха, 
В. Пчолкіна, С. Слінько, В. Сліпченка, В. Тер-
тишника, М. Шумило, Л. Щербини та інших 
науковців. Багато наукових ідей, що були 
сформовані цими вченими, отримали відобра-
ження в законодавстві і використовуються на 
практиці.

Проте чимало досліджень з цих питань 
щодо визначеної проблеми базується на аналізі 
норм Кримінального процесуального кодексу 
редакції 1960 року. Але сучасним слідчим і 
оперативним працівникам не вистачає для 
підвищення ефективності розслідування зло-
чинів коментарів до норм діючого КПК Укра-
їни редакції 2012 року [1]. Проблемні питання 
діючого КПК України досліджувалися обме-
женим колом фахівців-теоретиків і практиків, 
та не охоплюють весь спектр цієї проблеми. 
Тому особливості взаємодії оперативних під-
розділів з органами досудового слідства в 
сучасних умовах залишаються недостатньо 
дослідженими, а без цього досить складно 
забезпечити ефективну організацію досудо-
вого розслідування злочинів проти довкілля. 

Формулювання цілей статті. Метою 
дослідження є розширення і удосконалення 
спектру криміналістичних наукових поглядів 
на проблеми взаємодії органів досудового роз-
слідування з оперативними підрозділами під 
час розкриття і розслідування злочинів проти 
довкілля в умовах суттєвих змін, що відбулися 
в кримінальному процесуальному законодав-
стві та реформування системи правоохорон-
них  органів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Взаємодія 
органів досудового розслідування з оператив-
ними підрозділами є невід’ємною складовою 
організації та планування розслідування зло-
чинів проти довкілля. Ми не знайдемо термін 
«взаємодія» серед положень Кримінального 
процесуального кодексу, але це поняття озна-
чає злагодженість дій зазначених органів під 
час розкриття та розслідування злочинів. Як 
вважає В.Ю. Шепітько, взаємодія – це про-
цес безпосереднього або опосередкованого 
впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного, 
що породжує їх взаємозумовленість і зв’язок 
[2, с. 42]. На думку Г.А. Хань, ефективне вияв-
лення, розслідування і профілактика злочинів 
значною мірою залежить від успішної взаємо-
дії слідчого з оперативними органами, спеціа-
лістами, громадськістю [3, с.132].

Деякі криміналісти, зокрема, Д.Д. Заяць,  
під взаємодією розуміють узгоджену спільну 

діяльність суб’єктів (органів і посадових 
осіб), яка полягає у застосуванні засобів, 
прийомів та методів збирання, дослідження, 
оцінки й використання доказів з метою роз-
криття, розслідування, судового розгляду та 
запобігання злочинам [4, с. 7]. Форми вза-
ємодії регламентовані Кримінальним проце-
суальним кодексом України, Законами Укра-
їни «Про прокуратуру», «Про Національну 
поліцію», «Про організаційно-правові основи 
боротьби з організованою злочинністю», «Про 
оперативно-розшукову діяльність», Інструк-
цією про взаємодію правоохоронних та інших 
державних органів України у боротьбі зі зло-
чинністю, Інструкцією про організацію прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій та 
використання їх результатів у кримінальному 
провадженні.

Процесуальна форма взаємодії здійсню-
ється шляхом: а) надання доручень слідчим, 
прокурором працівникам оперативних під-
розділів щодо проведення слідчих (розшуко-
вих) та негласних слідчих (розшукових) дій, 
що врегульовано ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 40, ч. 3 
ст. 41 КПК України [1]; б) залучення до участі 
в слідчій (розшуковій) дії (огляд місця події, 
експеримент,  обшук, одержання зразків для 
експертизи) працівників оперативних підроз-
ділів; в) створення слідчих груп або слідчо-
оперативних груп відповідно до ч. 2 ст. 38 
КПК України [1].

До не процесуальних (організаційно-
тактичних) форм взаємодії слідчого і опе-
ративних підрозділів, як вважає вчений-
криміналіст О.В. Одерій, можна віднести: 
організацію і проведення тактичних опе-
рацій; забезпечення слідчим методичного 
супроводження ведення ОРС та надання 
практичної допомоги оперативному підроз-
ділу; залучення співробітників відповідних 
підрозділів до охорони конвоювання, затри-
мання тощо; погоджене планування слідчих 
(розшукових) та негласних слідчих (розшу-
кових) дій; взаємний обмін інформацією та 
спільне обговорення результатів проведення 
узгоджених заходів кримінального про-
вадження; своєчасний обмін одержаною в 
межах кримінального провадження інформа-
цією між взаємодіючими суб’єктами; залу-
чення громадськості до участі у проведенні 
процесуальних дій та організаційних заходів 
(подворовий чи квартирний обхід, збирання 
довідок, свідчень, встановлення потерпілих, 
свідків-очевидців) [5, с.312].
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Важливим завданням криміналістики є 
вдосконалення рекомендацій щодо засто-
сування різних форм взаємодії відповідно 
до специфіки конкретної сфери запобігання 
злочинам, у тому числі – злочинам проти 
довкілля. До форм взаємодії під час розсліду-
вання екологічних кримінальних правопору-
шень відносять наступні: а) відомча взаємодія 
у запобіганні, виявленні, розслідуванні злочи-
нів проти довкілля, взаємодія слідчого з пра-
цівниками оперативних підрозділів; б) між-
відомча взаємодія слідчого та оперативних 
підрозділів з контролюючими (наглядовими) 
правоохоронними органами у сфері охорони 
довкілля та іншими державними органами; 
в) взаємодія слідчого і оперативних праців-
ників, які виконують доручення слідчого, з 
експертними установами та обізнаними осо-
бами; г) взаємодія правоохоронних органів із 
громадськістю, засобами масової інформації; 
д) міжнародна взаємодія у сфері протидії еко-
логічній злочинності.

В зв’язку з набранням чинності новим 
КПК України в редакції 2012 року відомча 
взаємодія слідчого з оперативними підрозді-
лами отримала нові риси, оскільки порядок 
та підстави проведення оперативно-розшуко-
вих заходів суттєво змінилися. Тепер їх про-
ведення можливе лише до початку відкриття 
кримінального провадження. Надалі можли-
вим є тільки реалізація негласних слідчих 
(розшукових) дій, що належать до компетен-
ції слідчого, а не оперативного працівника, 
як це було раніше. Хоча, їх проведення слід-
чий або прокурор можуть доручити праців-
нику оперативного підрозділу, під час вико-
нання якого такий працівник набуває статусу 
слідчого.

Відповідним наказом МВС України було 
затверджено інструкцію щодо взаємодії орга-
нів досудового розслідування з іншими орга-
нами і підрозділами внутрішніх справ, в якій 
регламентовано спільну діяльність слідчого і 
працівників оперативних підрозділів на різ-
них етапах розслідування злочину. Зокрема, 
в даній інструкції визначено, що у випадку 
ведення оперативним підрозділом опера-
тивно-розшукової справи щодо осіб, стосовно 
яких є дані про участь у підготовці до вчи-
нення злочину, підслідного слідчим органів 
внутрішніх справ, начальник оперативного 
підрозділу звертається до начальника слід-
чого підрозділу про закріплення за цією спра-
вою слідчого для забезпечення методичного 

супроводу її реалізації та надання практичної 
допомоги оперативному підрозділу [6].

Взаємодія між слідчими та оперативними 
підрозділами відбувається за умови дотри-
мання наступних принципів: процесуальна 
незалежність і провідний статус слідчого; 
постійний контакт між слідчим і оператив-
никами, обмін необхідною інформацією; 
узгодженість і скоординованість дій сторін; 
оптимальне поєднання наявних сил і засобів; 
обізнаність щодо умов, прийомів, методів і 
засобів діяльності та можливостей сторін для 
вирішення завдань.

Взаємодія між слідчими і оперативними 
підрозділами має відбуватись в наступних 
формах: а) обмін інформацією; б) спільне 
обговорення думок, пропозицій, висновків 
за матеріалами кримінального провадження; 
в) спільне планування слідчих (розшукових) 
дій, висунення версій та визначення дієвих 
способів їх перевірки; г) проведення опера-
тивниками за дорученням слідчого окремих 
слідчих (розшукових) дій або спільна участь у 
їх проведенні; д) створення спеціальних груп 
для вирішення завдань; е) спільне виконання 
окремих організаційних заходів.

За законність і своєчасність здійснення 
процесуальних дій відповідає слідчий органу 
досудового розслідування. Для вирішення 
цього завдання слідчий наділений певним 
обсягом повноважень, що визначені у ч. 2 
ст. 40 КПК України, до яких належить і вза-
ємодія з оперативними підрозділами [1].

У ч. 1 ст. 41 КПК України названі опера-
тивні підрозділи, які повинні за письмовим 
дорученням слідчого, прокурора здійснювати 
слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (роз-
шукові) дії [1].

Ініціатором взаємодії виступає слідчий, 
коли виникає потреба в залученні можливос-
тей оперативних підрозділів для вирішення 
завдань досудового розслідування злочинів 
проти довкілля. Зміст взаємодії визначається 
її завданнями: успішне проведення окремої 
слідчої дії, одержання необхідної інформації, 
розшук злочинця, речових доказів, документів.

На думку М. Багрія взаємодія слідчого з 
оперативним підрозділами має відповідати 
умовам: а) дотримання учасниками взаємо-
дії законності; б) розподіл повноважень між 
органами досудового розслідування й опера-
тивними підрозділами, що пов’язано з вимо-
гами закону та специфікою їхньої діяльності; 
в) комплексне використання сил і засобів, 
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яким володіють органи досудового розсліду-
вання й оперативні підрозділи; г) організуюча 
роль слідчого і його процесуальна самостій-
ність у процесі розслідування [7, с. 315].

Форми взаємодії слідчого з оперативними 
підрозділами можна класифікувати на проце-
суальні, які регулюються кримінальним про-
цесуальним законодавством, і не процесуальні 
(організаційні), що регулюються відомчими 
нормативно-правовими актами (наказами, 
інструкціями, вказівками) та нормами службової 
етики. На відміну від КПК України 1960 року, 
у КПК України 2012 року було звужено пере-
лік процесуальних форм взаємодії слідчих з 
оперативними підрозділами (доручення, вка-
зівка, сприяння) до одного виду – доручення.

Серед різновидів процесуальної форми 
взаємодії слідчого з оперативними підрозді-
лами під час досудового розслідування можна 
виділити: а) передача слідчому матеріалів 
про виявлені шляхом оперативно-розшуко-
вих заходів ознаки кримінального правопору-
шення; б) проведення оперативно-розшукових 
заходів у провадженні, у якому не встановлено 
особу, яка вчинила кримінальне правопору-
шення; в) виконання доручень слідчого щодо 
проведення слідчих (розшукових) і негласних 
слідчих (розшукових) дій; г) здійснення захо-
дів щодо встановлення особи підозрюваного 
(розшуку) після зупинення досудового розслі-
дування; привід підозрюваного, обвинуваче-
ного, свідка.

Існують деякі розбіжності щодо оформ-
лення процесуального рішення про взаємо-
дію слідчого з оперативними підрозділами. 
Наприклад, у ч. 2 ст. 6 Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» зазна-
чено, що підстави здійснення такої діяльності 
можуть міститись у письмових дорученнях і 
постановах слідчого [8]. Водночас, у ч. 1 ст. 41 
КПК України визначено, що оперативні під-
розділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та 
негласні слідчі (розшукові) дії за письмовим 
дорученням слідчого [1].

На практиці слідчі, як правило, зверта-
ються до оперативних підрозділів із письмо-
вим дорученням. Але, ч. 3 ст. 110 КПК Укра-
їни передбачено, що рішення слідчого під час 
провадження досудового слідства прийма-
ються у формі постанови [1]. Зважаючи на цю 
вимогу, необхідно, щоб слідчі оформляли свої 
доручення у формі постанови.

Непроцесуальні (організаційні) форми 
взаємодії слідчого з оперативними підрозді-

лами пов’язані з процесуальними формами і 
сприяють, за своїм призначенням, більш раці-
ональному та ефективному використанню 
процесуальних форм. Непроцесуальні форми 
використовуються на всіх етапах криміналь-
ного провадження, особливо, під час склад-
них, багатоепізодних про важень.

Застосовуються наступні непроцесу-
альні форми: спільне планування роботи з 
розкриття й розслідування злочинів проти 
довкілля; використання слідчим результатів 
оперативно-розшукової діяльності для побу-
дови версій у кримінальному провадженні; 
інструктаж оперативних співробітників 
перед початком слідчих (розшукових) дій або 
негласних слідчих (розшукових) дій; обмін 
інформацією між слідчим і оперативниками; 
надання методичних рекомендацій і консуль-
тацій слідчим щодо порядку документування 
протиправних дій.

Приписи кримінально-процесуального за- 
кону для слідчого в частині спонукання його 
до взаємодії з оперативними підрозділами 
у всіх випадках є альтернативними, тобто, 
слідчий, відповідно до вимог КПК України, 
вступає у взаємодію лише тоді, коли він вва-
жає за необхідне, він наділяється таким пра-
вом. КПК України визначає,  що слідчий має 
право давати оперативним підрозділам від-
повідні доручення, а останні зобов’язані їх 
виконувати. 

Що стосується правових норм відо-
мчих нормативно-правових актів (наказів, 
інструкцій), які регулюють взаємодію слід-
чого з оперативними підрозділами, то вони 
є обов’язковими для виконання як оператив-
ними працівниками, так і слідчими.

Висновки. Оперативні підрозділи і органи 
досудового розслідування повинні зосеред-
итись на виконанні своїх функцій, які в остан-
ній час, у зв’язку з прийняттям нового масиву 
нормативно-правових актів, зазнали суттєвих 
змін. Але ефективність протидії екологічним 
кримінальним правопорушенням та кінцевий 
результат діяльності кожного з цих органів 
великою мірою залежить від рівня взаємодії 
цих суб’єктів в зазначеній сфері. Належним 
чином організована взаємодія дасть змогу 
органічно поєднати і оптимізувати викорис-
тання можливостей оперативних підрозділів 
та органів досудового розслідування під час 
кримінального провадження, завдяки чому 
можна досягнути повноти, швидкості і неупе-
редженості розслідування злочинів.
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Досудове розслідування інтегроване з реа-
лізацією оперативними підрозділами і орга-
нами наданих їм прав і обов’язків, а отже, і з 
певними правовідносинами, які передбачені 
кримінальним процесуальним законом, зако-
нодавством про оперативно-розшукову діяль-
ність і відомчими наказами, інструкціями, 

положеннями. Характер таких правовідносин 
визначається конкретними формами їхньої 
взаємодії, під якими розуміють такі способи 
і порядок взаємозв’язку між суб’єктами, які 
забезпечують узгодженість їх діяльності та 
правильне співвідношення повноважень, 
методів і способів роботи. 
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ:  
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО  

(УКРАЇНСЬКОГО) ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Стаття містить аналіз особливостей здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх за за-
конодавством України. Висвітлення особливостей регулювання вказаних правовідносин робиться у порів-
нянні та з урахуванням міжнародних стандартів такого провадження. 
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Статья содержит анализ особенностей осуществления уголовного производства в отношении несовер-
шеннолетних по законодательству Украины. Раскрытие особенностей регулирования указанных правоот-
ношений делается в сравнении и с учетом международных стандартов такого производства.
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The article includes analysis of peculiarities of criminal proceedings against minors under the laws of Ukraine. 
Lighting features regulation of these relations and is compared with international standards such proceedings.
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Неповнолітні, як найбільш уразлива кате-
горія суб’єктів кримінальних правопорушень, 
потребують максимально гуманного став-
лення під час провадження щодо вчинених 
ними злочинів.

Щороку такого ставлення потребує не 
одна тисяча неповнолітніх. Так, неповно-
літніми (або за їх участю) протягом років 
вчинено: у 2013 році – 8781 злочин; у 
2014 році – 7467 злочинів; за дев’ять місяців 
2015 року – 5626 злочинів. І хоча спостері-
гається певна тенденція до незначного змен-
шення кількості злочинів, учинених неповно-
літніми, але це не є підставою для зниження 
уваги до питання забезпечення їх прав, сво-
бод та законних інтересів [1].

Об’єктом дослідження виступає коло сус-
пільних відносин, що має на меті максимально 
забезпечити права та свободи неповнолітніх 
під час кримінального провадження на всіх 
його стадіях, а отже, і у відносинах із різними 
уповноваженими суб’єктами (посадовими 
особами правоохоронних органів).

Окремим аспектам кримінального про-
вадження щодо неповнолітніх присвятили 

свої роботи такі автори, як: В. М. Бур-
дін, О. І. Вінгловська, Є. М. Гідулянова, 
О. Х. Галімов, Л. Г. Голиш, А. Є. Голубов, 
Н. В. Греса, С. М. Зеленський, Л. Л. Канєв-
ський, Г. К. Кожевніков, С. П. Коталейчук,  
О. О. Кочура, Н. М. Крестовська, О. С. Ландо, 
О. О. Левендаренко, В. В. Леоненко, 
Н. В. Малиш, І. С. Манова, Е. Б. Мельни-
кова, Г. М. Міньковський, Г. М. Омельяненко, 
О. М. Павлик, А. Б. Романюк, В. А. Рибальська, 
Н. Ш. Сафін, В. М. Трубніков, В. В. Шиманов-
ський, Н. В. Шость, О. О. Юхно, А. О. Яро-
вий, О. В. Ярош та багато інших поважних 
науковців.

Вчені, досліджуючи питання здійснення 
кримінального провадження щодо неповно-
літніх, сходяться в одному – необхідність 
приділення особливої уваги цій категорії 
суб’єктів. Зокрема, А. Є. Голубовим запро-
поновано закріпити у КПК України специ-
фіку процесуального становища неповноліт-
ніх і включати до їх процесуального статусу 
не лише загальні процесуальні права, та 
обов’язки, наприклад, підозрюваного чи обви-
нуваченого, але й спеціальні, зорієнтовані 
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безпосередньо на неповнолітнього учасника 
кримінального провадження права [1]. У свою 
чергу Є. М. Гідулянова також пропонувала 
закріпити в законодавстві процесуальні права, 
які повинні бути надані малолітній дитині з 
моменту запідозрення її у вчиненні суспільно 
небезпечного діяння [2, с. 11].

Метою статті є з’ясування особливостей 
здійснення кримінального провадження щодо 
неповнолітніх за українським законодавством. 
В межах досягнення окресленої мети плану-
ється розв’язати наступні завдання: 1) проана-
лізувати досвід зарубіжних країн з приводу 
регламентації провадження щодо категорії 
неповнолітніх, з урахуванням особливостей 
правових систем; 2) з’ясувати, особливості 
провадження щодо неповнолітніх за міжна-
родними стандартами; 3) виявити розбіжності 
міжнародних та національних норм з питань 
забезпечення прав неповнолітніх у відповід-
них кримінальних провадженнях.   

У багатьох країнах світу (США, Великій 
Британії, Бельгії, Франції, Німеччині та ін.), на 
відміну від України, провадження у справах про 
злочини неповнолітніх здійснюється у формі 
ювенальної юстиції, яка є комплексом правових 
норм та інституцій, покликаним забезпечити 
ефективне розслідування та правосуддя. Зага-
лом, у наукових колах виділяють англо-аме-
риканську, континентальну та скандинавську 
моделі ювенальної юстиції. Такий поділ здій-
снюється відповідно до правових систем країн.

Першою групою країн, досвід яких ми 
узагальнимо є країни континентальної сис-
теми права, до якого відноситься і Україна. 
Як підкреслюють фахівці, типовим варіан-
том континентальної моделі суду для непо-
внолітніх є французький суд цієї юрисдикції 
[1]. До спеціалізованих органів відносяться: 
поліція, прокуратура, ювенальні суди (виховні 
служби при них) та неурядові організації, де 
працівники зазначених установ згідно з зако-
нодавством Франції повинні мати відповідну 
підготовку в цій сфері. Як узагальнення харак-
теристики судочинства стосовно дітей у Фран-
ції наведемо точку зору Е. Б. Мельникової. 
Вона зазначає, що у законодавстві цієї країни 
щодо неповнолітніх більше уваги приділя-
ється заходам впливу, ніж власне судовій про-
цедурі, але іноді занадто сувора регламентація 
самої процедури робить суд для неповнолітніх 
«схожим» на загальний суд, що перешкоджає 
індивідуалізації, як одного з принципів юве-
нальної юстиції у всьому [3, с. 80].

В скандинавських країнах (Данія, Фінлян-
дія, Швеція, Норвегія) відсутні окремі судові 
інстанції для неповнолітніх правопорушни-
ків, що пояснюється акцентуванням уваги на 
профілактичній та соціально реінтеграційній 
спрямованості впливу на неповнолітніх. При 
такому підході, коли спеціалізованого суду, 
як центрального ланцюга судочинства щодо 
неповнолітніх, немає, значну роль відігра-
ють позасудові (адміністративні) органи та 
громадські організації. Наприклад, справами 
цих осіб займаються комітети з благополуччя 
молоді, що за своєю сутністю є соціальними 
службами для неповнолітніх. Такий підхід 
заслуговує на позитивну оцінку, оскільки 
місцева громада також залучається до вста-
новлення контролю над правопорушеннями 
неповнолітніх, їх належним вихованням та 
ресоціалізації. 

Звернемо увагу на досвід в цій сфері країн 
англосаксонської правової сім’ї (США, Велика 
Британія, Канада та Нова Зеландія). Як відомо, 
саме США стали першою країною, яка запо-
чаткувала відокремлення судів стосовно дітей 
від загальної системи кримінального судочин-
ства. Як зазначає Н. М. Крестовська – систему 
ювенальної юстиції США складають: поліція; 
ізолятори тимчасового тримання; прокурори 
та громадські захисники; ювенальні суди; 
пенітенціарні установи для неповнолітніх; 
державні та громадські програми перевихо-
вання та профілактики [4, с. 70].

Українська модель кримінального судочин-
ства щодо неповнолітніх характеризується як: 
інтегрована в галузеву систему судочинства 
(тобто існує правове визначення та виділення 
в окрему главу КПК України) функціонально-
спеціалізована(спеціальна підготовка органів 
та осіб, що мають справу із неповнолітніми в 
ході здійснення кримінального провадження 
та судочинства) замкнута модель обмеженого 
циклу впливу (адже не взаємодіє із громадян-
ським суспільством та приватними особами) 
карального типу, врегульована галузевою нор-
мативною базою.  

Наголошуючи на міжнародному визна-
ченні правового статусу неповнолітнього та 
основних засад здійснення щодо нього кримі-
нального судочинства, правило 5 «Пекінських 
правил» закріплює дві найголовніші цілі від-
правлення правосуддя щодо неповнолітніх: 
1) сприяння благополуччю неповнолітнього; 
2) дотримання «принципу співмірності» [5]. 
Тобто мета правосуддя щодо неповнолітніх 
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полягає не у «відплаті за скоєне», а саме у 
процесі реінтеграції та виправлення неповно-
літнього. 

Що стосується українського кримінального 
процесуального законодавства з питання регу-
лювання статусу неповнолітнього, його прав 
та обов’язків, а також процесуальних аспектів 
кримінального провадження щодо нього, то 
в цілому, його складають такі акти, як: Кри-
мінальний процесуальний кодекс України 
від 13.04.2012 р., Закон України «Про органи 
і служби у справах дітей та спеціальні уста-
нови для дітей» від 28.12.2015 р., Концепція 
розвитку кримінальної юстиції щодо неповно-
літніх, схваленою Указом Президента України 
№ 597 від 24.05.2011 р., Конвенція ООН «Про 
права дитини» від 20.11.1989 р., Мінімальні 
стандартні правила Організації Об’єднаних 
Націй, що стосуються відправлення право-
суддя щодо неповнолітніх («Пекінські пра-
вила») від 29.11.1985 р.

У ст. 3 Конвенції «Про права дитини» 
визначено, що в усіх діях щодо дітей, неза-
лежно від того, здійснюються вони держав-
ними чи приватними установами, що займа-
ються питаннями соціального забезпечення, 
судами, адміністративними чи законодавчими 
органами, першочергова увага приділяється 
якнайкращому забезпеченню інтересів дитини 
[6]. Виконання цієї вимоги з боку слідчих, 
прокурорів, суддів, адвокатів та інших учас-
ників кримінального провадження щодо непо-
внолітніх є проявом здійснення державою її 
обов’язку з утвердження і забезпечення прав 
і свобод людини (ст. 3 Конституції України). 
Також «Пекінськими правилами» закріплено 
рекомендації стосовно спеціалізації осіб, що 
здійснюють провадження щодо неповноліт-
ніх [5]. Так, органи поліції, прокуратури, суду 
повинні володіти спеціальними знаннями і 
пройти спеціальну підготовку.

Переходячи до аналізу особливостей здій-
снення провадження щодо неповнолітніх в 
Україні, необхідно зазначити, що подібне 
положення міститься і у Концепції розвитку 
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в 
Україні стосовно підготовки працівників орга-
нів внутрішніх справ, суддів, прокурорів, адво-
катів, працівників органів опіки і піклування з 
питань здійснення дізнання, досудового слід-
ства та правосуддя щодо неповнолітніх. Отже, 
прокурор, слідчий суддя, суддя, здійснюючи 
провадження щодо неповнолітнього, засто-
совують необхідні знання щодо особливостей 

такого провадження, враховуючи вікові і пси-
хологічні особливості неповнолітніх з метою, 
щоб як найменше порушити звичайний уклад 
життя неповнолітнього, вживають всіх мож-
ливих заходів, спрямованих на уникнення 
негативного впливу на неповнолітнього.

Концепцією також передбачено створення 
спеціалізованих судів з розгляду провадження 
щодо неповнолітніх [7]. На даний час це поло-
ження не виконано у повній мірі, розгляд про-
ваджень щодо неповнолітніх здійснюється у 
судах загальної юрисдикції суддею, що має 
спеціальну підготовку.

На даний момент, провадження щодо непо-
внолітніх в Україні здійснюється на загальних 
підставах, із врахуванням певних особливос-
тей, передбачених Кримінальним процесу-
альним кодексом України, та із дотриманням 
принципу забезпечення реалізації неповно-
літніми особами права користуватися додатко-
вими гарантіями, встановленими вітчизняним 
законом та міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України. Якщо норми КПК України супер-
ечать такому міжнародному договору, засто-
суванню підлягають згідно із ч. 4 ст. 9 КПК 
України положення відповідного договору [8].

Аналіз судової практики, зокрема поло-
жень Листа Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 18.07.2013 р. «Про деякі питання 
здійснення кримінального провадження щодо 
неповнолітніх», наголошує, що здійснюючи 
кримінальне провадження щодо неповноліт-
ніх, у кожному окремому випадку слідчі судді, 
суд зобов’язані:

– сумлінно і принципово виконувати 
повноваження із судового контролю за дотри-
манням прав, свобод та інтересів неповно-
літніх осіб у кримінальному провадженні як 
під час досудового розслідування, так під час 
судового провадження, діяти у межах і відпо-
відно до вимог закону;

– зважати, що особа набуває повної кри-
мінально-процесуальної дієздатності лише з 
досягненням повноліття, незалежно від акту 
емансипації, вступу особи у шлюб чи наро-
дження нею дитини;

– пам’ятати, що закріплений законом осо-
бливий підхід до неповнолітніх правопоруш-
ників зумовлює застосування інших, відмін-
них від тих, які застосовуються до дорослих, 
форм реалізації кримінальної відповідаль-
ності;
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– враховувати, що регламентований про-
цесуальним законом особливий порядок здій-
снення кримінального провадження щодо 
неповнолітніх поширюється і на осіб, які дося-
гли повноліття під час здійснення криміналь-
ного провадження, а також на випадки, коли 
особа в одному кримінальному провадженні 
обвинувачується у вчиненні кримінальних 
правопорушень, частину з яких нею вчинено 
до, а решту – після досягнення 18 років;

– пам’ятати, що кримінальне провадження 
щодо неповнолітньої особи має бути здій-
снено невідкладно і розглянуто в суді першо-
чергово [9]. 

Також кримінальним процесуальним 
законодавством України закріплене право 
неповнолітнього на захист, що виражається 
у наступному: у кримінальних проваджен-
нях щодо осіб, які підозрюються або обви-
нувачуються у вчиненні кримінального пра-
вопорушення у віці до 18 років, законом 
встановлено, що участь захисника у такому 
провадженні, з моменту встановлення факту 
неповноліття особи, є обов’язковою. Відпо-
відно до ст. 497 КПК України, якщо під час 
досудового розслідування прокурор дійде до 
висновку про можливе виправлення неповно-
літнього, який обвинувачується у вчиненні 
вперше кримінального проступку, злочину 
невеликої тяжкості або необережного злочину 
середньої тяжкості без застосування кримі-
нального покарання, а неповнолітній обви-
нувачений та його представник не заперечує, 
він складає клопотання про застосування до 
неповнолітнього обвинуваченого примусо-
вих заходів виховного характеру і надсилає 
його до суду. У цих випадках суд застосовує 
до неповнолітнього примусові заходи вихов-
ного характеру, до яких відносяться: застере-
ження; обмеження дозвілля; передача непо-
внолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх 
замінюють; покладення на неповнолітнього, 
якщо він має доходи або майно, обов’язку 
відшкодування заподіяних майнових збитків; 
направлення неповнолітнього до спеціальної 
навчально-виховної установи для дітей. Крім 
того, суд може визнати за необхідне призна-
чити неповнолітньому вихователя [8]. Аналіз 
положення зазначеної статті говорить про те, 
що новим КПК України прокурору все ж таки 
надані дискреційні повноваження, які практи-
куються у зарубіжних країнах. Це обумовлено 
гуманізацією кримінального процесуального 
законодавства щодо діянь, учинених непо-

внолітніми, та можливістю перевиховання 
осіб, не застосовуючи до них кримінального 
покарання, що відповідає основним вимогам 
міжнародних Договорів та Конвенцій щодо 
захисту прав та свобод дітей.

Правові гарантії неповнолітнього мають 
місце і на стадії досудового розслідування, 
при проведенні процесуальних дій. Так, допит 
малолітньої або неповнолітньої особи прово-
диться у присутності законного представника, 
педагога чи психолога, а в разі необхідності – 
лікаря, та не може продовжуватися без пере-
рви понад 1 годину, а загалом – понад 2 години 
на день.

Якщо буде встановлено необхідність до 
неповнолітнього підозрюваного в ході здій-
снення досудового розслідування може бути 
застосовано один із запобіжних заходів, 
передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України: осо-
бисте зобов’язання; особиста порука; застава; 
домашній арешт; тримання під вартою [8]. 
Крім встановлених ст. 176 КПК України запо-
біжних заходів, також може бути застосовано 
передання неповнолітнього під нагляд бать-
ків, опікунів чи піклувальників або передання 
під нагляд адміністрації відповідної дитячої 
установи. Таке передання під нагляд батьків 
або інших осіб можливо лише за їхньої згоди 
та згоди неповнолітнього підозрюваного чи 
обвинуваченого. 

Крім зазначеного, закон допускає застосу-
вання до неповнолітніх осіб запобіжних захо-
дів у вигляді затримання, а також тримання 
під вартою. Але відповідно до ч. 2 ст. 492 КПК 
України дані запобіжні заходи можуть засто-
совуватися до вказаних осіб лише у разі, якщо 
вони підозрюються або обвинувачуються в 
учиненні тяжкого чи особливо тяжкого зло-
чину, за умов, що застосування іншого запо-
біжного заходу не забезпечить настанню 
вищевказаних ризиків, тобто неповнолітній не 
розпочне спроб до вчинення нових криміналь-
них правопорушень, не буде перешкоджати 
встановленню істини в справі, не перехову-
ється від слідства і суду [8].

Стосовно покарань, національне законо-
давство встановлює, що до неповнолітніх 
осіб судом можуть бути застосовані такі осно-
вні види, які передбачені ст. 98 Криміналь-
ного кодексу України: штраф, громадські та 
виправні роботи, арешт, позбавлення волі на 
певний строк [10]. Обмеження волі до непо-
внолітніх не застосовується. Покарання у виді 
позбавлення волі особам, які на час вчинення 
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злочину не досягли 18 річного віку може бути 
призначене на строк від 6 місяців до 10 років, 
а за особливо тяжкий злочин, поєднаний з 
умисним позбавленням життя людини – до 
15 років. Слід акцентувати увагу на тому факті, 
що Загальна частина Кримінального закону 
містить окремий розділ ХV, який встановлює 
особливості кримінальної відповідальності та 
покарання неповнолітніх.

Усе вищенаведене дає змогу дійти висно-
вку про досягнення поставлених перед дослі-
дженням задач. По-перше, ювенальна юстиція 
не є новелою для зарубіжних країн. Одним 
із перших, ще наприкінці 19 століття, цей 
інститут з’явився у США. У багатьох країнах 
провадження щодо неповнолітніх становить 
самостійну ланку із системою спеціалізова-
них органів та окремими правовими актами. 
Так, наприклад, систему ювенальної юстиції 
Німеччини складають ювенальні суди, соці-
альна служба, ювенальні прокурори, співро-
бітники правоохоронних органів та неурядові 
організації, до працівників котрих висува-
ються вимоги щодо досвіду виховної роботи, 

обізнаності в педагогіці, підлітковій психоло-
гії, соціології та кримінології. У деяких кра-
їнах, навпаки, більшу увагу приділяють не 
власне суворій регламентації процесу здій-
снення правосуддя, а профілактичній та соці-
ально-реінтеграційній спрямованості впливу 
на неповнолітніх (скандинавські країни).

По-друге, нормами міжнародного права 
визначений особливий правовий статус непо-
внолітнього, акцентується увага на забезпе-
ченні прав та свобод цієї категорії суб’єктів, 
як найбільш незахищених. В цілому, Україна 
інтегрує своє кримінальне процесуальне зако-
нодавство до міжнародного. Це проявляється 
у наявності норм щодо спеціальної підготовки 
уповноважених суб’єктів здійснення кримі-
нального провадження (слідчих, прокурорів, 
слідчих суддів, суддів), щодо надання слід-
чому, прокурору дискреційних повноважень 
щодо закриття кримінального провадження, 
щодо обов’язкового залучення захисника та 
ін. Однак, незважаючи на таку гуманізацію, 
провадження все ж таки носить закритий 
каральний характер.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Романюк В. В. Кримінальне судочинство щодо неповнолітніх : монографія / В. В. Романюк. – Х. : «Дру-

карня Мадрид», 2016. – 252 с.
2. Гідулянова Є. М. Кримінальне провадження у справах малолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук 

: 12.00.09 / Є. М. Гідулянова ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2008. –18 с.
3. Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция : проблемы уголовного права, уголовного процесса и крими-

нологии : учеб. пособие / Э. Б. Мельникова. – М. : Дело, 2000. – 271 с.
4. Ювенальна юстиція : навч. посіб. / А. І. Гусєв, Ю. Б. Костова, Н. М. Крестовська та ін. ; за заг. ред.  

Н. М. Крестовської. – Одеса : ОЮІ ХНУВС, 2006. – 243 с.
5. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя 

щодо неповнолітніх : Правила, Міжнародний документ ООН від 29.11.1985 р. // Офіційний веб-портал Вер-
ховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_211.

6. Конвенція ООН про права дитини : Конвенція, Міжнародний документ ООН від 20.11.1989 р. //  
Офіційний веб-портал Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.
gov.ua/laws/show/995_021.

7. Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні : Указ Президента Укра-
їни від 24.05.2011 р. № 597/2011 // Офіційний веб-портал Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/597/2011.

8. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс, Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // 
Офіційний веб-портал Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/4651-17.

9. Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх : Лист Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18.07.2013 р. № 223-1134/0/4-13 // 
Офіційний веб-портал Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/v1134740-13.

10. Кримінальний кодекс України : Кодекс, Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Офіційний  
веб-портал Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/2341-14.



88

№ 3 / 2016 р.
♦

Мартинова А. О.,
студентка юридичного факультету

Херсонського державного університету

ПРАВОВІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ УГОД  
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ

Стаття присвячена розкриттю змісту інституту кримінального провадження на підставі угод, визначенню 
понять, особливостям та наслідкам укладення угоди про примирення та угоди про визнання винуватості. У 
зв’язку із введенням у законодавство інституту укладення угод у кримінальному провадженні виникає необ-
хідність у більш повному та ґрунтовному дослідженні цього інституту, проведення теоретичного аналізу 
кожного елемента даного інституту.

Ключові слова: кримінальний процес, кримінальне провадження, медіація, угода про примирення, уго-
да про визнання винуватості, потерпілий, прокурор, підозрюваний, обвинувачений.

Статья посвящена раскрытию содержания института уголовного производства на основании соглаше-
ний, определению понятий, особенностям и последствиям заключения соглашения о примирении и согла-
шения о признании виновности. В связи с введением в законодательство института заключения соглаше-
ний в уголовном производстве возникает необходимость в более полном и основательном исследовании 
этого института, проведение теоретического анализа каждого элемента данного института.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное производство, медиация, соглашение о примирении, 
соглашение о признании виновности, потерпевший, прокурор, подозреваемый, обвиняемый.

The article devoted to the contents of the institute of criminal proceedings on the basis of agreements, defi-
nitions, characteristics and consequences of a reconciliation agreement and plea bargain. Because of the intro-
duction of the institute of agreements in criminal proceedings to the legislation, there is a necessity in a full and 
thorough study of this institute and conducting of theoretical analysis of each element of this institute.

Key words: criminal process, criminal proceedings, the mediation, the reconciliation, plea bargain, victim, 
prosecutor, suspect, accused.

Актуальність статті. Інститут криміналь-
ного провадження на підставі угод є одним із 
нововведень Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК України) 2012 
року. Впровадження цього інституту пов’язане 
із прагненнями нашого законодавця до ефек-
тивного та раціонального ведення боротьби 
із злочинністю, а також спрямоване на демо-
кратизацію та гуманізацію кримінального 
судочинства, забезпечення доступності пра-
восуддя для громадян, прав і законних інтер-
есів потерпілого та правопорушника. Реалі-
зація положень, що регулюють дане питання 
виявила багато суперечок, тому виправдано 
звернути уваги та проаналізувати норми КПК 
України та звернути увагу на проблемні та 
правові аспекти, що виникають у процесі 
укладання угод. 

Постановка завдання. Метою статті є 
з’ясування поняття інституту угод у кримі-
нальному процесі за новим КПК України та 
дослідження проблем, які виникають під час 
практичного застосування такого інституту.

Виклад основного матеріалу. Інститут 
угод у кримінальному судочинстві є втілен-
ням концепції відновлювального правосуддя. 

Зазначена концепція судочинства покликана 
сприяти досягненню консенсусу між його сто-
ронами, врегулюванню соціального конфлікту. 
Головна мета інституту угод в кримінальному 
провадженні не встановлення істини у справі, 
а задоволення інтересів сторін. 

Наділення в ньому учасників сторін обви-
нувачення та захисту рівними правами є 
яскравим підтвердженням прагнення законо-
давця наблизити норми вітчизняного законо-
давства до європейських норм.

КПК України передбачає можливість 
укладення двох видів угод: 1) угоди про при-
мирення між потерпілим та підозрюваним чи 
обвинуваченим; 2) угоди між прокурором та 
підозрюваним чи обвинуваченим про визна-
ння винуватості.

Запровадження цих угод має на меті забез-
печення принципу процесуальної економії, 
зменшення витрат на ведення процесу, а також 
забезпечення потерпілому права на швидке і 
повне відшкодування заподіяної шкоди.

Пропонуємо розглянути особливості кож-
ної угоди. 

Угода про примирення – це угода між 
потерпілим та стороною захисту, в якій 
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названі сторони узгоджують умови відпові-
дальності підозрюваного або обвинуваченого 
за умови вчинення ним дій, спрямованих на 
відшкодування шкоди, завданої кримінальним 
правопорушенням. 

Особливістю угоди про примирення є те, 
що її укладення залежить не тільки від вирі-
шення питань щодо порядку та умов віднов-
лення майнової сфери потерпілого, а й від 
задоволення його моральних потреб (набуття 
відчуття безпеки, розкаяння підозрюваного 
(обвинуваченого, підсудного), зникнення між-
особистісного конфлікту та ін.) [5, с. 327].

Медіація є однією з найбільш поширених 
форм ведення процедури примирення потер-
пілого і правопорушника. Поняття медіації 
сформульовано у Рамковому рішенні ради ЄС 
«Про положення жертв у кримінальному судо-
чинстві» від 15 березня 2001 р. як «процес 
пошуку до або під час кримінального процесу 
взаємоприйнятного рішення між потерпілим 
та правопорушником за посередництва компе-
тентної особи – медіатора» [9]. 

Необхідними умовами для проведення 
медіації, на думку В.В. Землянської, є: наяв-
ність потерпілого та злочинця, визнання 
обвинуваченим факту своєї участі у злочині, 
добровільність участі сторін та конфіденцій-
ність медіації [2, с. 110].

Одним із важливих елементів процесу 
медіації є укладення угоди між потерпілим 
та підозрюваним (обвинуваченим) за резуль-
татами досягнутих домовленостей під час 
цієї відновної процедури. Ініціювати укла-
дення угоди про примирення може потерпі-
лий, підозрюваний або обвинувачений, при 
цьому одна зі сторін може бути неповноліт-
ньою. Відповідно до листа Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних 
та кримінальних справ «Про деякі питання 
здійснення кримінального провадження на 
підставі угод» угода може укладатись непо-
внолітнім, але в такому випадку обов’язкова 
участь законних представників та захисників 
неповнолітнього. При цьому, якщо неповно-
літній досяг шістнадцятирічного віку, він має 
право укладати угоду про примирення само-
стійно, але за наявності згоди його законного 
представника [8].

Згідно з ч. 2 ст. 469 КПК України угода про 
примирення між потерпілим та підозрюва-
ним чи обвинуваченим може бути укладена у 
провадженні щодо кримінальних проступків, 
злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у 

кримінальному провадженні у формі приват-
ного обвинувачення [4].

Процесуальні наслідки укладення угоди 
про примирення, передбачені у ч. 1 ст. 473 
КПК України. Так, підозрюваний (обвину-
вачений) обмежується у праві оскарження 
вироку в апеляційному і касаційному порядку 
та відмовляється від здійснення прав, перед-
бачених п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України.

У результаті досягнутої угоди про при-
мирення на потерпілого також покладаються 
певні обмеження. Він також не зможе оскар-
жити вирок в апеляційному і касаційному 
порядку. Крім того, потерпілий позбавляється 
права вимагати надалі притягнення підозрю-
ваного (обвинуваченого) до кримінальної від-
повідальності за відповідний злочин і зміню-
вати розмір вимог про відшкодування збитків. 
Право на виняткове оскарження в апеляцій-
ному порядку вироку суду першої інстанції 
надається обвинуваченому, його захиснику, 
законному представнику, потерпілому, його 
представнику, законному представнику та 
прокурору виключно з підстав, передбачених 
ч. 3 ст. 394 КПК України. Вирок суду першої 
інстанції може бути оскаржений у касацій-
ному порядку засудженим, його захисником, 
законним представником, потерпілим, його 
представником, законним представником, 
прокурором виключно з підстав, передбаче-
них ч. 3 ст. 424 КПК України.

Угода про визнання винуватості – це 
угода між прокурором та підозрюваним 
(обвинуваченим), у якій названі сторони узго-
джують умови відповідальності підозрюва-
ного або обвинуваченого залежно від його дій 
після початку кримінального провадження 
або після вручення письмового повідомлення 
про підозру щодо співпраці у викритті кри-
мінального правопорушення. Даний інститут 
повинен стимулювати осіб, які вчинили кри-
мінальні правопорушення, йти на співпрацю з 
правоохоронними  органами [5].

В угоді про визнання винуватості, зокрема, 
мас бути зазначено: кваліфікацію злочину, 
беззастережне визнання підозрюваним, обви-
нуваченим своєї винуватості у вчиненні 
злочину, обов’язки підозрюваного чи обви-
нуваченого щодо співпраці у викритті кримі-
нального правопорушення, вчиненого іншою 
особою (якщо відповідні домовленості мали 
місце), узгоджене покарання та згода підозрю-
ваного, обвинуваченого на його призначення 
[6, с. 167].
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Інститут укладення угоди про визнання 
винуватості серед науковців має як прихиль-
ників, так і опонентів, які негативно вислов-
люються з приводу укладення таких угод в 
кримінальному судочинстві.

На сьогоднішній день висловлюються різні 
думки навіть і щодо доцільності існування 
інституту угоди про визнання винуватості, 
оскільки він суперечить принципу презумпції 
невинуватості, адже особа визнає себе винною 
у скоєнні злочину, що суперечить положенню 
ч. 1 ст. 62 Конституції України, у якій зазна-
чено, що особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана кри-
мінальному покаранню, доки її вину не буде 
доведено в законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду. Тобто, презю-
мується невинуватість особи на всіх стадіях 
кримінального процесу аж до обвинувального 
вироку суду [10].

Проте більшість вчених, зокрема,  
Ю.М. Дьомін, вважають, що ця угода є пози-
тивним явищем, і принцип презумпції неви-
нуватості не порушується, оскільки ця угода 
доходить до суду і тільки суд має право її 
затвердити. До цього часу вона ще не має 
юридичної сили і відповідно особа ще є неви-
нуватою. Все ж таки більшість вчених вбачає 
прогрес у запро-вадженні цього виду угод, 
оскільки, вона є вигідною для обох сторін: як 
для підозрюваного, обвинуваченого, так і для 
прокурора та суду [1].

Для обвинуваченого перевагами укладення 
угоди про визнання винуватості є: звільнення 
від покарання; уникнення невизначеності 
щодо покарання у суді; у деяких випадках – 
застосування альтернативного покарання 
або його зниження. Перевагами угоди про 
визнання винуватості для прокурора є такі 
як можливість зменшення бюджетних витрат 
та економія процесуального часу; зниження 
навантаження прокуратури на прокуратуру 
за підтримання державного обвинувачення; 
внесок у ефективність системи кримінального 
судочинства; певною мірою усувається пер-
спектива дальших апеляцій [5, с. 328].

Угоди про визнання винуватості між про-
курором та підозрюваним обвинуваченим 
можуть бути укладені у провадженнях щодо 
злочинів невеликої, середньої тяжкості та 
у провадженнях щодо тяжких злочинів. Ці 
угоди можуть бути укладені в провадженнях 
щодо злочинів, внаслідок яких шкода завдана 
лише державним та суспільним інтересам. 

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України, угода 
про визнання винуватості не може бути укла-
деною в кримінальному провадженні, в якому 
приймає участь потерпілий [4]. Не уклада-
ється угода про визнання винуватості у кри-
мінальному провадженні щодо тяжких та 
особливо тяжких злочинів (за винятком кри-
мінального провадження у формі приватного 
обвинувачення). 

А ч. 2 ст. 469 КПК України передбачає, 
що така угода може бути укладена за ініціа-
тивою прокурора або підозрюваного (обви-
нуваченого). Відповідно, угода про визнання 
винуватості може бути укладена вищеназва-
них суб’єктами протягом досудового розслі-
дування, починаючи з повідомлення особі про 
підозру (з часу появи у справі підозрюваного) 
та протягом судового провадження (до виходу 
суду до нарадчої кімнати для ухвалення 
рішення). При цьому, прокурор (слідчий за 
погодженням з прокурором), вручаючи особі 
письмове повідомлення про підозру (п. 7  
ч. 2 ст. 277 КПК України) повинен роз’яснити 
йому право ініціювати укладення угоди про 
визнання винуватості. Слідчий не може бути 
стороною при укладені угод про визнання 
винуватості [4].

У результаті укладення та затвердження 
угод відбувається суттєве звуження та обме-
ження прав сторін угоди, яке, однак, не можна 
розглядати як порушення засад змагальності 
та презумпції невинуватості. Таке обмеження 
має на меті забезпечення швидкого розгляду 
кримінальної справи.

Наслідки укладення та затвердження угоди 
про визнання винуватості передбачені ч. 2  
ст. 473 КПК України [4]. Наслідком укладення 
та затвердження угоди про визнання винува-
тості для прокурора, підозрюваного чи обви-
нуваченого є обмеження їх права оскарження 
вироку згідно з положеннями ст.ст. 394 та  
424 КПК України, а для підозрюваного чи 
обвинуваченого – також його відмова від здій-
снення прав, передбачених абз. 1 та абз. 4 п. 1 
ч. 4 ст. 474 КПК України [4]. 

Наслідком умисного невиконання угоди 
про визнання винуватості може бути притяг-
нення особи до кримінальної відповідаль-
ності. Так, ст. 389-1 Кримінального кодексу 
України передбачає, що умисне невиконання 
засудженим угоди про примирення або про 
визнання винуватості карається арештом на 
строк до шести місяців або обмеженням волі 
на строк до трьох років [3]. На наш погляд, 
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включення даного положення в КК України 
є помилковим з огляду на те, що угода про 
визнання винуватості укладається щодо кри-
мінальних проступків, злочинів невеликої 
тяжкості, за які покарання може бути нижче, 
ніж передбачено ст. 389-1 КК України за 
невиконання угоди. Вважаємо, що укладення 
угоди про визнання винуватості можливе 
тільки за умови повноцінного забезпечення 
права на кваліфіковану юридичну допомогу. 
Відповідно, укладення угод та судове прова-
дження на підставі угод повинні проводитися 
з обов’язковою участю адвоката. Це забезпе-
чить рівність сторін у такому процесі (про-
курор є професійним юристом), прискорить 
процес укладання та затвердження угоди та 
забезпечить додаткові гарантії підозрюваному 
(обвинуваченому).

Наприкінці дослідження пропонуємо 
звернутися до статистичних даних. Так, за 
2014 рік на розгляд судів з обвинувальним 
актом направлено більш ніж 110 тис. кримі-
нальних проваджень, з них понад 22 тис. (або 
20%) – з укладенням угод під час досудового 
розслідування. Найбільш активно інститут 
угод застосовується у Рівненській (27%, з 
них 16% складають угоди про примирення 
і 10,8% – угоди про визнання винуватості), 
Волинській (26%, з яких 15% складають угоди 
про примирення, 11% – угоди про визна-
ння винуватості) та Житомирській областях 
(25%, з них 14,3% – угоди про примирення та 
10,5% – угоди про визнання винуватості). Вод-
ночас у Харківській (13%, з яких 7,3% – угоди 
про примирення, 6,6% – угоди про визнання 
винуватості) та Івано-Франківській областях 
(9,5%, з них 4,5% – угоди про примирення 
та 5% – угоди про визнання винуватості), у 

м. Києві (13%, з яких 6,8% – угоди про при-
мирення, 6,1% – угоди про визнання вину-
ватості) спостерігається найнижча кількість 
кримінальних проваджень, у яких направлено 
до суду обвинувальні акти з підписаною між 
сторонами угодою [7, с. 1].

Висновки. Така новела у Кримінальному 
процесуальному кодексі 2012 року як закрі-
плення процедури провадження на підставі 
угод – важливий крок на шляху вирішення 
проблем розв’язання кримінально-право-
вих конфліктів як досудовому розслідуванні, 
так і судовому провадженні. У результаті 
дослідження всіх особливостей, переваг та 
недоліків інституту угод у кримінальному 
провадженні, ми дійшли висновку, що його 
потрібно деталізувати, щоб зменшити мож-
ливість різних зловживань під час проведення 
процедури. Кримінальне провадження на під-
ставі угод має на меті максимальне приско-
рення порядку та вирішення кримінальних 
справ. Також, на підставі статистичних даних, 
ми можемо зазначити, що укладення угод в 
кримінальному судочинстві стало поширеним 
альтернативним способом вирішення кримі-
нально-правових конфліктів.

Але, все ж таки, ми схильні до думки, що 
запровадження даного інституту є позитивним 
моментом у розвитку кримінального процесу-
ального права в Україні, оскільки воно допо-
магає вдосконалити кримінальне судочинство, 
забезпечує швидке відновлення прав потерпі-
лого й підвищує ефективність розслідування 
злочинів. Незважаючи на всі недоліки інсти-
туту угод у кримінальному провадженні, ми 
переконані, що таке нововведення буде спри-
яти правовому розвитку суспільства і держави 
для досягнення європейських стандартів.
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ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНУ ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ  
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Розглянуто питання провадження судових експертиз при розслідуванні злочину забруднення моря, їх 
значення для досудового слідства, оглянуто погляди вчених на дані питання. Крім того, в статті охарактери-
зовані основні напрямки вдосконалення діяльності слідчого в галузі призначення експертиз. Проаналізова-
но критерії та способи оцінки висновку експерта слідчим (прокурором). Запропоновані шляхи вдосконален-
ня судово-експертної діяльності при розслідуванні злочину забруднення моря.

Ключові слова: судово-експертна діяльність, забруднення моря, висновок експерта, призначення екс-
пертизи, оцінка висновку експерта.

Рассмотрен вопрос проведения судебных экспертиз при расследовании преступления загрязнения 
моря, их значение для досудебного следствия, освещены взгляды ученых на данные вопросы. Кроме того, 
в статье охарактеризованы основные направления совершенствования деятельности следователя в об-
ласти назначения экспертиз. Проанализированы критерии и способы оценки заключения эксперта следо-
вателем (прокурором). Предложены пути совершенствования судебно-экспертной деятельности при рас-
следовании преступления загрязнения моря.

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, загрязнение моря, заключение эксперта, назна-
чение экспертизы, оценка заключения эксперта.

Consider the appointment of legal expertise in the investigation of marine pollution offenses, their importance 
for the pretrial investigation, examined the views of the scientists on this issue. In addition, the article describes 
the main directions of improving the knowledge of the investigator in the field of forensic activities. Analyzed the 
criteria and methods of evaluation to conclude the investigator (prosecutor) expert. Ways of improving forensic 
activities in the investigation of marine pollution offenses.

Key words: forensic activities, marine pollution, experts conclusion, expert opinion, evaluation of expert 
opinion.

Постановка проблеми. Інтенсивність 
судноплавства у нашій країни зумовлює зна-
чні ризики забруднення моря шкідливим 
речовинами. Зростання екологічної зло-
чинності детермінує необхідність побудови 
оптимальних методик розслідування зло-
чинів проти довкілля, зокрема, й у сфері 
забруднення моря. Критерієм оптималь-
ності виступає максимальне зібрання дока-
зової бази, вирішення завдань досудового 
слідства, встановлення об’єктивної істини 
у судовому розгляді. Одним з засобів досяг-
нення вказаних цілей є використання мож-
ливостей судово-експертної діяльності як 
основного джерела доказів при розсліду-
ванні більшості злочину. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Питання судово-експертної діяльності, 
призначення експертиз, оцінки висновку екс-
перта досліджувались такими вченими як 
Т. В. Аверьянова, Л. Г. Бордюгов, М. О. Духно, 
О. К. Галицька, В. В. Казанцев, Ю. Г. Корухов, 
С. О. Книженко, О. В. Одерій, А. П. Резван, 
Ю. М. Туровець та інші.

А. П. Резван класифікує експертизи, які 
призначаються при розслідуванні злочинів 
проти довкілля, наступним чином:

1) перша група експертиз вирішує питання 
життєдіяльності людини, тварин, рослин; 

2) другу групу становлять експертизи для 
дослідження питань техніко-технологічного 
стану безпосередніх джерел негативного 
впливу на природні об’єкти, якості будівництва 
та монтажу технологічного обладнання тощо. 

3) третя група експертиз – провадження 
яких пов’язано з використанням слідів, які 
утворились в результаті зміни фізичних та 
хімічних властивостей предметів, речовин 
промислового походження [2, с. 273, 274].. 

О. К. Галицька поряд з вказаними категорі-
ями пропонує виділяти ще таку групу: психо-
логічні та психіатричні експертизи, пов’язані із 
змінами в психіці людини у зв’язку з погіршен-
ням екологічного середовища, наприклад, після 
Чорнобильської катастрофи [2, с. 273, 274].

Н. А. Селиванов та К. С. Скромников дослі-
джують питання проведення комплексної еко-
логічної експертизи, яка дозволяє встановити 



94

№ 3 / 2016 р.
♦

розмір і причини завданої шкоди природоохо-
ронним об’єктам [4, с. 85].

М. О. Духном та Ю. Г. Коруховим розро-
блено класифікацію експертиз, які призна-
чаються при розслідування злочинів проти 
довкілля. Експертизи поділяються на чотири 
групи: встановлюють характер і розмір спричи-
неної шкоди; встановлюють причини злочину; 
встановлюють окремі обставини злочину – 
час, місце; експертизи«традиційного плану» 
(трасологічні, балістичні тощо). Ю.М. Туро-
вець критикує вказаний поділ, оскільки одна 
експертиза може відноситься до деяких 
груп, він визначає наступні види експертизи: 
екологічні експертизи та експертизи еколо-
гічної спрямованості; технічні експертизи; 
криміналістичні експертизи; ін. [6, c. 810].

Виділення не вирішених завдань. На 
даний час недостатню увагу в наукових дослі-
дженнях приділено дослідженню питаня 
використання можливостей судово-експерт-
ної діяльності при розслідуванні забруднення 
моря, що і є метою репрезентованої статі.

Основний матеріал. Аксіоматичним є 
положення, що встановлення об’єктивної 
істини у судовому розгляді неможливо без 
достатнього комплексу зібраної доказової 
бази. Одним з основних джерел доказової 
бази при розслідуванні більшості злочинів, є 
висновки експерта. В цьому контексті доречно 
стверджує В.Ю. Шепітько, який судово-екс-
пертну діяльність визначає як специфічний 
вид людської праці, результати якої є могут-
нім важелем у встановленні істини в процесі 
кримінального провадження [7, c. 24].

Судово-експертна діяльність – це процес 
дослідження об’єктів або явищ, що викону-
ються компетентною, незалежною та незаці-
кавленою особою (судовим експертом), якій у 
встановленому законом порядку надано право 
проведення експертизи відповідних напрям-
ків. Судова експертиза є формою застосу-
вання досягнень науки, практичного досвіду 
та новел в галузі науково-технічних засобів у 
визначеній сфері діяльності, з метою форму-
вання достатньої доказової бази для встанов-
лення об’єктивної істини у суді.

При розслідуванні злочину забруднення 
моря судові експертизи вирішують основопо-
ложні завдання щодо встановлення природи 
речовин, причин загибелі тварин, масштабів 
завданої екологічної шкоди, вони дозволя-
ють ототожнити особу правопорушника, тим 
самим «прив’язати» його до злочинної події, 

тощо. Отже, коло експертиз, які необхідно 
призначати досить широке, проте без їх прове-
дення неможливий подальший рух розсліду-
вання. Так, без висновку хімічної експертизи 
шкідливої речовини, неможливо визначити її 
природу, без іхтіологічної – встановити при-
чини загибелі риб, екологічна експертиза 
встановлює розмір завданої морському серед-
овищу шкоди. Криміналістичні та молеку-
лярно-генетична експертизи встановлюють 
факт залишення слідів певною особою, її одя-
гом, взуттям тощо, ототожнюють транспортні 
засоби та знаряддя вчинення злочину.

Специфіка галузі правовідносин, в 
якій вчиняється злочин забруднення моря 
пов’язана з тим, що слідчий стикається з 
необхідністю використання знань з різних 
галузей наук як самостійно (в загальному 
аспекті), так із залучення спеціаліста (вузь-
кий аспект). Ці знання пов’язані з екологією, 
так як неможливо провести ефективного роз-
слідування та орієнтуватись в слідчих ситу-
аціях без усвідомлення сутності події, що 
сталася, природних компонентів, на який 
здійснюється злочинний вплив, етимоло-
гії основних екологічних термінів. З метою 
оперування нормативною базою при розслі-
дуванні даних злочинів слідчому доцільно 
орієнтуватись в екологічному законодавстві. 
Крім того, зважаючи на можливий трансгра-
ничний характер злочину забруднення моря 
слід враховувати міжнародні нормативно-
правові акти, вміти аналізувати та тлумачити 
дані норми. Одним з шляхів підвищення 
професіоналізму слідчих, які проводять роз-
слідування злочинів проти довкілля, є фор-
мування відповідної системи підготовки 
кадрів, що буде містити програму вивчення 
положень різних наук, доцільних та необхід-
них для проведення ефективного досудового 
слідства за даною категорію злочинів.

Таким чином, під час розслідування кож-
ного злочину, пов’язаного із забрудненням 
морського середовища, необхідно використо-
вувати знання у сферах: 

1) екології, кримінального (матеріального 
та процесуального), екологічного, міжнарод-
ного права та інших галузей знань (наукові 
знання); 

2) прав та обов’язків членів екіпажу судна, 
порядку перевезень судном шкідливих речо-
вин, маршрутів суден, нормативно-правові 
документи в цій галузі тощо (юридичні зна-
ння у сфері судноплавства); 
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3) специфіку проведення розслідування 
даної категорії проваджень (вузькопрофільні 
професійні знання слідчого).

З метою вдосконалення процедури при-
значення експертиз за кримінальними прова-
дженями, пов’язаними з забрудненнями мор-
ського середовища, та уникнення можливих 
помилок слідчих при цьому, доцільно розро-
бити та затвердити відповідні рекомендації 
(методики). Такі рекомендації повинні міс-
тити наступні положення: 

1) найбільш характерні види експертиз, які 
необхідно призначати в конкретних випадках 
скоєння злочинів даної категорії; 

2) коло питань, які ставляться по кожному 
виду експертизи; 

3) рекомендації щодо призначення комп-
лексних, комісійний та повторних експертиз; 

4) перелік експертиз, які рекомендується 
проводити першочергово (наприклад, щодо 
об’єктів, які з часом втрачають свої ідентифі-
каційні властивості); 

5) перелік об’єктів та зразків необхідних 
для проведення конкретного виду експертиз; 

6) перелік експертних підрозділів, що про-
водять відповідні експертизи; 

7) аналіз типових недоліків слідчих при 
призначення експертиз за даною категорією 
злочинів. 

Слід зазначити, що ефективність викорис-
тання висновків експерта в якості доказової 
бази залежить не тільки від об’єктивності та 
професіоналізму експерта, а також від знань 
слідчого в галузі судової експертології, його 
обізнаності про практику призначення та про-
ведення експертиз за даною категорію злочи-
нів. Так, слідчий, який розслідує забруднення 
моря, після проведення першочергових слід-
чий дій здійснює аналіз виявленої матері-
альної та вербальної доказової інформації та 
формує перелік експертиз, які потрібно при-
значити, у тому числі пріоритетних, здійснює 
заходи щодо відбирання якісних порівняль-
них та експериментальних зразків, обирає 
відповідний експертний заклад. Слідчий при 
призначенні експертиз не повинен «цитувати 
посібник для слідчого», доцільно консультува-
тись з експертами відповідної спрямованості 
з питань призначення експертиз, аналізувати 
практичний досвід, у тому числі й негативний 
(слідчі помилки). 

На сьогоднішній час функціонує значна 
кількість експертних установ, які спеціалі-
зують на проведенні різних видів експертиз. 

Під час досудового розслідування важли-
вим елементом продуктивної діяльності є 
об’єктивізація та професіоналізм експертних 
досліджень. Тому, при призначенні експертиз 
слід обирати ті експертні установи, які най-
більш незалежні та авторитетні. Так, можна 
привести умовний приклад, при розслідуванні 
злочину пов’язаного з забрудненням моря 
підприємством, слідчий призначив комісійну 
екологічну експертиз, у складі експертів уві-
йшли найбільш авторитетні науковці з різних 
освітніх закладів відповідної спрямованості. 
В описаному вище випадку об’єктивності 
дослідження сприяє залучення осіб з різних 
незалежних установ, а достовірності резуль-
татів експертизи – задіяння найбільш кваліфі-
кованих кадрів. Особливо це актуалізується, 
коли предметом наукових пошуків та дослі-
джень експерта є саме питання, які йому дору-
чено дослідити (наприклад, в Національному 
університеті кораблебудування імені адмірала 
Макарова існує визнана в Україні вища еколо-
гічна школа, науковці якої задіються для про-
ведення екологічних експертиз). 

Традиційні види експертиз здебільшого 
виконуються у відомчих експертних уста-
новах (НДЕКЦ, НДІСЕ тощо). Дані заклади 
в процесі своєї діяльності зарекомендували 
високий рівень якості та достовірності про-
ведених криміналістичних, хімічний та дея-
ких інших видів досліджень, в цих установах 
проводяться періодичні інспекції, перевірки 
якості проваджуваних досліджень інстанці-
ями вищого рівня, а також діють певні ригелі 
контролю власними ресурсами (наприклад, 
наявність посадових осіб відповідальних за 
якість проведених дослідження з числа най-
більш компетентних осіб). 

Аналізуючи специфіку криміналістичної 
характеристики злочину забруднення моря 
(наведено у розділи №1), виділимо наступні 
ознаки судово-експертної діяльності у даній 
галузі: 

‒ потребується проведення численних різ-
нопланових експертиз (екологічні, хімічні, 
іхтіологічні, криміналістичні, судово-медичні, 
ветеринарні тощо);

‒ слідчого переважно цікавлять специфічні 
питання (щодо природи речовини, розміру 
завданої шкоди, причини загибелі живих орга-
нізмів та ін.);

‒ при призначення експертиз від слідчого 
потребується використання знань з різних 
галузей (екології, криміналістики тощо), що 
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детерміновано необхідністю призначення чис-
ленних експертиз, відібрання зразків, форму-
вання правильних питань, своєчасне надання 
матеріалів у експертні установи;

Важливою складовою отримання ефек-
тивної доказової інформації з використан-
ням можливостей судових експертиз є сво-
єчасність їх призначення та якнайшвидше 
надання порівняльних зразків до експерт-
них закладів. Цікавою є думка, про опера-
тивність проведення екологічної експертиз, 
у деяких випадках разом з оглядом місця 
події [2, с. 174]. Але, це йде у суперечність з 
процесуальними нормами, тому доцільним є 
розроблення та нормативне закріплення вка-
заної процедури, з метою отримання макси-
мальної доказової інформації у мінімальний 
період часу. Як обґрунтування вказаних 
положень, слід зазначити, що специфіка роз-
слідування злочинів проти довкілля детермі-
нує необхідність експертного дослідження 
екологічної ситуації саме на місці події, 
тому що в багатьох випадках ускладнює 
максимальну реалізацію можливостей еко-
логічної експертизи. Наприклад, було здій-
снено забруднення моря нафтою, з метою 
уникнення негативних наслідків виконані 
термінові заходи по відверненню екологіч-
ного лиха, апріорі, що в даному випадку 
провести всебічне експертне дослідження 
з перебігом часу буде досить складно, адже 
екологічна картина злочину постійно зміню-
ється. Інший бік даного питання полягає у 
тому, що у процесі огляду місця події, ство-
рюються умови для більш якісного дослі-
дження екологічних ознак певної події при 
безпосередньому спостережені. 

Важливою складовою професійності слід-
чого в процесі призначення експертиз є, з 
одного боку – використання всього наукового 
потенціалу та інновацій судово-експертної 
діяльності, з іншого – призначення того чи 
іншого виду експертизи має співставлятись з 
їх доцільністю стосовно кожного конкретного 
випадку розслідування. 

Сукупність зібраних доказів можна порів-
няти з «ланцюгом», кожна ланка якого має зна-
чення для встановлення істини, а руйнування 
однієї його частини тягне за собою порушення 
цілісності всього механізму. В процесі розслі-
дування можуть виникати ситуації, які порушу-
ють цілісність даного «ланцюга», наприклад, 
при встановленні неправдивих свідчень або 
при наявності протидій, але «цілісність» комп-

лексу зібраної доказової бази – необхідна скла-
дова саме завершального етапу розслідування.

Слідчий зобов’язаний аналізувати отри-
ману інформацію та співставляти її, визнача-
ючи коло доказів (фактичних даних) скоєного 
злочину та причетності до нього конкретної 
особи [3, с. 112]. Важливою складовою ефек-
тивного досудового слідства, встановлення 
об’єктивної істини, притягнення винних до 
відповідальності, відшкодування моральної та 
матеріальної шкоди в результаті судочинства – 
є оцінка доказової бази на предмет законності, 
повноти та обґрунтованості. Розвиток кри-
міналістики детермінує необхідність опа-
нування слідчим, прокурором, адвокатом та 
суддею все нових та досконалих підходів до 
оцінки висновку експерта.

Треба зазначити, що ще в період заро-
дження криміналістичної науки, Л.Є. Влади-
миров висловлював думку про актуальність 
оцінки висновку експерта [1, c. 197-198]. 
Кожен доказ співставляється один одному, 
аналізується як окремо, так і в сукупності з 
іншими. Фундаментальним принципом при 
цьому є те, що жоден доказ немає переваги 
поміж іншими, але в даному руслі треба вра-
ховувати їх косвений та прямий. 

Оцінку доказів здійснюють слідчий та про-
курор в процесі досудового слідства та судо-
вого розгляду, адвокат при захисті прав під-
опічного, суддя при здійснені правосуддя. Слід 
зазначити, що слідчий повинен оцінювати 
докази не задля «прийнятного» для нього руху 
слідства (наприклад, надаючи перевагу дока-
зам, що встановлюють вину підозрюваного), 
а прагнучи, передусім, встановити об’єктивну 
істину. Такий підхід дозволяє об’єктивизувати 
досудове слідство, зробити його орієнтовним  
на захист основоположних прав та свобод 
людини, дотримання демократичних принципів.

Оцінка висновку експерта – має деякою 
мірою суперечливий характер. Апріорі, що 
суб’єкти оцінки (слідчий, прокурор, адво-
кат, суддя) зобов’язані дослідити висновок 
експерта на предмет його обґрунтованості, 
об’єктивності, повноти та всебічності, але 
у в них бракує глибоких наукових знань для 
цього. В цьому контексті необхідно звер-
татися до володільців спеціальних знань 
(допит експерта, проведення повторної екс-
пертизи, консультації спеціаліста), а також 
слідчому доцільно враховувати суб’єктивні 
та об’єктивні фактори, які можуть сприяти не 
повному та не обґрунтованому висновку.
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На нашу думку, оцінка доказів повинна 
завжди мати комплексний характер, в іншому 
разі її результати можуть мати суб’єктивний 
характер. Так, наприклад, слідчий оперує 
висновком дактилоскопічної експертизи, що на 
контейнерах з шкідливим речовинами, які було 
виявлено на березі моря, наявні сліди гр. А. 
Але це в одиночному вигляді це нічого не дока-
зує, адже він міг і не приймати участі у зло-
чині. Якщо б в описаному випадку у слідчий 
орієнтувався ще на висновок трасологічної екс-
пертизи, яка б ідентифікувала слід взуття біля 
контейнера з взуттям підозрюваного, а свідки 
бачили як гр. А здійснював злочинні дії – дані 
докази були більш вагомими та дійсно свід-
чили про провину підозрюваного. В іншому 
умовному прикладі, слідчий отримав токсоло-
гічної експертизи, що в складі речовини, що 
вилучена в районі забруднення, відсутні ядо-
виті речовини небезпечні для життя людини, 
хоча висновок судово-медичної експертизи 
свідчив про отруєння потерпілого саме такими 
речовинами після купання у водоймі. Таким 
чином при отриманні висновків експертів слід-
чий аналізує суперечності та орієнтується на 
інші докази або здійснює заходи для встанов-
лення причин невідповідностей (суб’єктивні 
та об’єктивні, гносеологічні тощо). При цьому 
підставою для остаточних висновків слідчого 
щодо висновків експертів є дослідження інших 
джерел доказів. Так, у наведеному вище при-
кладі, очевидці свідчили, що потерпілому 
стало погано після купання у річці, тоді у слід-
чого з’являються сумніви, щодо правдивості 
висновку токсологічної експертизи.

Слід зазначити, що слідчому доцільно ана-
лізувати різнопланові критерії при оцінці дока-
зів, не завжди орієнтуючись на кількісний кри-
терій. Так, за висновком хімічної експертизи 
було встановлено, що забруднення було ско-
єно речовиною, яка транспортувалась судном. 
Але чисельні члени екіпажу стверджували, що 
судно не проходило у визначеному квадраті. 
В даному випадку може мати місце колективна 
протидія членів екіпажу, свідчення яких не 
можуть становити рушійну силу для слідчих 
рішень та висування подальших версій. Слід-
чому доцільно оперувати різноманітними кри-
теріями при оцінки доказів, прагнути переду-
сім встановити об’єктивну істину, уникаючи 
при цьому однобічності та шаблонності.

Висновки та пропозиції. Висновок екс-
перта є основним джерелом доказу при роз-
слідуванні більшості злочинів, без проведення 
експертиз неможливо вирішення основополож-
них завдань досудового слідства. При оцінці 
висновку експерта доцільно аналізувати сукуп-
ність різних джерел доказів, співставляючи їх, 
оцінюючи як окремо, так і в сукупності, моде-
люючи при цьому дійсну картину вчиненого 
злочину, співставляючи різноманітні критерії 
та криміналістичні аспекти. Необхідним є ово-
лодіння слідчим відповідним рівнем спеці-
альних знань, щоб оцінити висновок експерта 
та мати змогу розпізнати в ньому явні неко-
ректності та помилкові результаті. Виявлення 
латентних, неявних помилок відбувається після 
співставлення результатів судової експертизи 
з іншими наявними доказами, допитами екс-
пертів та призначення повторних експертиз. 
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНОГО ВИПУСКУ  
НА РИНОК УКРАЇНИ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

У статті опрацьовані наукові дані, що висвітлюють сучасний стан використання спеціальних знань у кри-
мінальному судочинстві. Досліджено існуючі наукові визначення поняття «спеціальні знання» та проблемні 
питання форм їх використання під час розслідування злочинів. Узагальнено наукові та організаційні ас-
пекти використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних з умисним випуском на 
ринок України небезпечної продукції. Доведено, що основною метою використання слідчим процесуальних 
і непроцесуальних форм використання спеціальних знань полягає у своєчасному отриманні від спеціаліста 
чи експерта криміналістично значимої інформації, що дозволяє швидко та об’єктивно розслідувати злочини 
зазначеного виду.

Ключові слова: експерт, кримінальне провадження, небезпечна продукція, слідчий, спеціальні знання, 
спеціаліст, судова експертиза.

В статье рассмотрены научные данные, отображающие современное состояние использования спе-
циальных знаний в криминальном судопроизводстве. Проанализированы существующие научные опре-
деления понятия «специальные знания» и проблемные вопросы форм их использования во время рас-
следования преступлений. Обобщены научные и организационные аспекты использования специальных 
знаний во время расследования преступлений, связанных с умышленным выпуском на рынок Украины 
опасной продукции. Доказано, что основной целью использования следователем процессуальных и не-
процессуальных форм использования специальных знаний заключается в своевременном получении от 
специалиста или эксперта криминалистически значимой информации, позволяющей быстро и объективно 
расследовать преступления указанного вида.

Ключевые слова: эксперт, уголовное дело, опасная продукция, следователь, специальные знания, 
специалист, судебная экспертиза.

The article elaborated scientific data highlighting the current state of the use of expertise in criminal proceed-
ings. The existing scientific definition of "specialized knowledge" issues and forms of their use in crime investiga-
tion. Overview scientific and organizational aspects of the use of expertise in the investigation of crimes related 
to intentional release to the market of Ukraine of dangerous products. Proved that the main purpose of the inves-
tigative procedural and non-procedural use forms of expertise is the timely receipt of specialist or expert forensic 
meaningful information that allows you to quickly and objectively investigate crimes of this type.

Key words: expert criminal proceedings, dangerous products, investigator, expertise, specialist forensics.

Постановка проблеми. Повне та об’єк-
тивне вирішення завдань кримінального про-
вадження на сьогодні неможливе без вико-
ристання у процесі доказування спеціальних 
знань. Це пов’язано з тим, що вирішення 
більшості ситуацій, які виникають під час 
розслідування, вимагає опори на ґрунтовні 
знання, накопичені людством впродовж його 
існування. Такого роду знання, які виходять 
за межі звичних, побутових знань людини, 
дають можливість здійснювати справедливе 
правосуддя.

Стан дослідження. У останні роки 
питання проблематика використання спеці-
альних знань під час розслідування злочинів 
(кримінальних правопорушень) досліджу-
вали О.В. Батюк (2014 р.), І.І. Брус (2014 р.), 

Б.А. Бурбело (2015 р.), І.В. Гора (2013 р.), 
Є.О. Гусаченко (2015 р.),  В.Г. Дрозд (2013 р.), 
М.М. Єфімов (2013 р.), В.В. Клюс (2012 р.), 
О.В. Нарожна (2016 р.), Г.К. Прокопанич 
(2013 р.), Р.Л. Степанюк (2012 р.), С.В. Тов-
тин (2016 р.), Ж.Ю. Томас (2016 р.) та інші. 
Однак, ніхто з них не приділяв уваги питанню 
використання спеціальних знань при розслі-
дуванні умисного випуску на ринок України 
небезпечної продукції. Тому тема нашої статті 
на сьогоднішній час є актуальною та потребує 
детальної наукової розвідки.

У зв’язку з цим, метою цієї статті є вио-
кремлення спеціальних знань, що використову-
ються під час розслідування умисного випуску 
на ринок України небезпечної продукції, а 
також окреслення приблизного кола експертиз, 
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які призначаються слідчим під час цього роз-
слідування, та особливостей їх проведення.

Виклад основного матеріалу. Спеціальні 
знання, як вказує В.Г. Гончаренко, отримали 
у праві офіційне найменування та вимагають 
розмежування у їх науковознавчому та про-
цесуальному значеннях [1, с. 23]. Науковець 
переконаний, що серед питань надійного нау-
кового забезпечення правосуддя у широкому 
розумінні цього слова найперше місце посідає 
система нормативних приписів і криміналіс-
тичних рекомендацій щодо ефективного вико-
ристання в процесі доказування спеціальних 
знань [2, с. 1].

З приводу розуміння поняття «спеціальні 
знання» науковцями висловлюються досить 
різні думки. Вперше вказаний термін виокре-
мив та почав використовувати у науковій літе-
ратурі О.О. Ейсман, який писав, що спеціальні 
знання – це знання, які не загальновідомі, не 
загальнодоступні, не мають масового розпо-
всюдження і якими користується обмежене 
коло спеціалістів. З огляду на це, загально-
відомими вчений називав базові знання, що 
отримує людина у загальноосвітній школі 
[3, с. 91]. М.В. Треушніков спеціальними 
називає знання, які знаходяться за межами 
правових знань, загальновідомих узагальнень, 
що вбачаються з досвіду людей [4, с. 205]. 
Т.В. Авер’янова і Є.Р. Россінська визначають 
спеціальні знання як систему теоретичних 
знань і практичних навиків у сфері конкрет-
ної науки чи техніки, мистецтва чи ремесла, 
які отримують шляхом спеціальної підготовки 
чи професійного досвіду та необхідні для 
вирішення питань, що виникають у процесі 
судочинства [5, с. 6]. Н.І. Клименко під спе-
ціальними знаннями розуміє професійні зна-
ння, навики і вміння у сфері криміналістичних 
досліджень, інженерної техніки, медицини, 
мистецтва, необхідні для вирішення питань, 
що виникають під час розслідування та роз-
гляду в суді матеріалів кримінального прова-
дження [6, с. 57].

Досліджуючи сутність спеціальних знань, 
С. Джевага дійшов висновку, що це тільки ті 
знання, які не є загальнорозповсюдженими, 
загальновідомими, а також не є професійними 
для органів досудового розслідування, про-
куратури і суду, ними володіють спеціалісти-
професіонали в тій чи іншій галузі науки, дані 
знання здобуті ними в процесі навчання та 
практичної діяльності з тієї чи іншої спеціаль-
ності (професії). Цей процес науковець зобра-

жає у вигляді формули: спеціальні знання = 
знання (через отримання вищої, середньо-
спеціальної чи професійно-технічної освіти) 
+ навики (через практичне навчання чи стажу-
вання) + досвід (через систематичне застосу-
вання знань у практичній діяльності) [7, с. 15].

У криміналістичній літературі загально-
прийнятим є виокремлення процесуальної та 
непроцесуальної форм використання спеці-
альних знань [8, с. 105]. Такі форми називають 
зовнішнім виразом практичного залучення 
особи, яка ними володіє, до процесу розсліду-
вання злочину.

Ми підтримуємо думку про те, що з прак-
тичної точки зору найбільш виокремлення 
процесуальної та непроцесуальної форм 
використання спеціальних знань є найбільш 
доцільним, оскільки основним критерієм буде 
доказове значення використання цих знань 
під час досудового розслідування чи судового 
розгляду.

З цього приводу варто навести доволі 
широке та повне тлумачення цих форм, запро-
поноване С. Джевагою:

1) процесуальна форма – результат засто-
сування спеціальних знань має доказове зна-
чення і поділяється на підгрупи: 1.1) засто-
сування спеціальних знань з використанням 
технічних засобів (назва технічного засобу 
обов’язково заноситься в протокол чи висно-
вок експерта); 1.1.1) загальнонаукові – відпо-
відність науково-технічних засобів загально-
науковим вимогам з обов’язковою апробацією 
в лабораторних умовах; 1.1.2) загально-
правові – відповідність науково-технічних 
засобів нормам і принципам кримінального 
процесуального права – використання обме-
женим колом осіб і без обмеження прав осіб; 
1.2) застосування спеціальних знань без вико-
ристання технічних засобів, що має вигляд 
консультації та інших дій, вчинюваних під час 
слідчих (розшукових) дій;

2) непроцесуальна форма – результат засто-
сування спеціальних знань не має доказового 
значення, несе консультаційний чи довідко-
вий характер для побудови тактики розсліду-
вання кримінального правопорушення і, крім 
того, може поділятися на підгрупи: 2.1) кон-
сультативна і довідкова діяльність; 2.2) вико-
ристання слідчим своїх спеціальних знань; 
2.3) ревізія, перевірка, інвентаризація, попе-
реднє дослідження, перевірка експертизи та 
інша діяльність; 2.4) участь обізнаних осіб у 
оперативно-розшукових заходах [7, с. 17].
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Осіб, які володіють спеціальними зна-
ннями, Є. Демидова поділяє на три великі 
групи: 1) судові експерти; 2) спеціалісти; 
3) перекладач (в т.ч. особа, що розуміє знаки 
німого та глухого). Судовим експертом є обі-
знана особа, яка залучається до судочинства 
шляхом винесення постанови (ухвали) упо-
вноваженою особою (органом) для прове-
дення судової експертизи і надання висновку 
з досліджуваних питань. Судові експерти 
поділяються на: 1) державні судові експерти; 
2) приватні судові експерти; 3) спеціалісти-
експерти. Спеціалістом є обізнана особа, яка 
залучається до судочинства з метою надання 
допомоги під час провадження слідчих дій. 
Залежно від характеру спеціальних знань спе-
ціалістами є: лікар, педагог, психолог, оціню-
вач або інші особи, які володіють необхідними 
спеціальними знаннями і їх використання у 
судочинстві обумовлене практичною необ-
хідністю. Перекладач є обізнаною особою, 
яка забезпечує виконання прав і обов’язків 
учасників судочинства, які цього потребу-
ють, у зв’язку з їх фізичними вадами або мов-
ними потребами, застосовуючи спеціальні 
лінгвістичні знання, якими вони володіють 
[9, с. 269–270].

Кримінальний процесуальний кодекс 
України (КПК України) визначає експертів і 
спеціалістів як осіб, що володіють спеціаль-
ними знаннями та можуть залучатися до кри-
мінального провадження. Відповідно до ст. 69 
КПК України експертом у кримінальному 
провадженні є особа, яка володіє науковими, 
технічними або іншими спеціальними зна-
ннями, має право відповідно до Закону Укра-
їни «Про судову експертизу» на проведення 
експертизи і якій доручено провести дослі-
дження об’єктів, явищ і процесів, що містять 
відомості про обставини вчинення криміналь-
ного правопорушення, та дати висновок з 
питань, які виникають під час кримінального 
провадження і стосуються сфери її знань. 
Спеціалістом є особа, яка володіє спеціаль-
ними знаннями та навичками застосування 
технічних або інших засобів і може надавати 
консультації під час досудового розслідування 
і судового розгляду з питань, що потребують 
відповідних спеціальних знань та навичок  
(ст. 71 КПК України) [10].

Участь спеціаліста в кримінальному судо-
чинстві регламентовано статтями 71, 228, 236, 
237, 240, 245 та 360 КПК України. Вона прямо 
пов’язана з питанням доцільності його залу-

чення. Чинний КПК України називає лише 
рекомендовані напрями використання спеці-
альних знань. У юридичній літературі перева-
жає думка про те, що рішення про залучення 
спеціаліста має бути виправдане інтересами 
розслідування. В окремих джерелах виокрем-
люються ситуації, які обумовлюють необхід-
ність їх обов’язкового залучення: проведення 
слідчих (розшукових) дій стосовно злочинів 
зі складною слідовою картиною; необхідність 
виявлення та фіксації слабо видимих та неви-
димих слідів; використання методів фіксації, 
пов’язаних із застосуванням складних тех-
ніко-криміналістичних засобів та методів; 
необхідність вирішення складних тактич-
них і організаційних завдань [11, с. 27–28]. 
У кожному конкретному випадку це питання 
вирішує особа, яка планує провести процесу-
альну дію.

Аналіз положень ст. 71 КПК України дає 
підстави стверджувати, що спеціаліста під час 
розслідування уповноважена особа може залу-
чити у таких випадках: 1) для застосування на 
основі спеціальних знань технічних або інших 
засобів; 2) для надання консультаційної допо-
моги; 3) для надання безпосередньої технічної 
допомоги (фотографування, складання схем, 
планів, креслень, відбору зразків для прове-
дення експертизи тощо). 

Можливість застосування технічних або 
інших засобів особою, яка володіє не тільки 
спеціальними знаннями, але й навичками та 
вміннями їх використання, робить спеціа-
ліста в кримінальному провадженні особою, 
яка здатна найбільш кваліфіковано і широко 
їх застосувати з максимальною ефективністю 
[12, с. 387]. Під час виконання даної функції 
спеціаліст діє в межах компетенції того про-
цесуального учасника провадження в плані 
використання спеціальних знань, який дору-
чив йому певну роботу.

У практичній діяльності слідчого за кон-
кретним кримінальним провадженням, як 
пише І.В. Гора, у певних ситуаціях виникають 
питання щодо необхідності проведення або 
експертизи, або ж можливо буде достатньо 
лише консультації спеціаліста. Саме залучена 
обізнана особа у першому випадку конста-
тує необхідність призначити експертизу, а в 
іншому – надає необхідну консультацію. Кон-
сультативна допомога спеціаліста може виник-
нути у випадках, коли виникає запитання: чи 
достатньо для проведення конкретного екс-
пертного дослідження знань експерта однієї 
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спеціальності, або ж є необхідність призна-
чення комплексної експертизи. Певну допо-
могу сторонам кримінального провадження 
може надати спеціаліст і у формулюванні 
питань, які ставляться перед експертом. Ще 
одним видом консультативної допомоги спе-
ціаліста є визначення повного переліку доку-
ментів, які необхідно надати у розпорядження 
експерту. Своєчасність такого консультування 
дозволить виконати дії, необхідні для забезпе-
чення повноти документальної доказової бази 
і водночас скоротить час на заяву та задово-
лення клопотань експерта про надання йому 
додаткових матеріалів. В окремих випадках 
у процесі експертного дослідження виникає 
потреба у повній або частковій зміні функціо-
нальних, естетичних або інших властивостей 
об’єкта експертизи. У таких випадках спеці-
аліст може заздалегідь передбачити наслідки 
такого деструктивного впливу. Це може стати 
навіть підставою (мотивом) для відмови у 
поденні експертизи [13, с. 212].

Встановивши необхідність залучення 
спеціаліста, уповноважена особа (слідчий) з 
дотриманням вимог ст.ст. 133 і 135 КПК Укра-
їни направляє виклик відповідному фахівцю 
чи керівнику установи (організації), де така 
особа працює. Варто зауважити, що закон не 
визначає винятків для порядку виклику таких 
осіб у ситуаціях, які обумовлюють необ-
хідність їх негайного залучення для участі 
у невідкладних слідчих (розшукових) діях 
(наприклад, огляді місця події). Погоджує-
мося з думкою М.В. Кривоноса, який переко-
наний, що часом набуття особою процесуаль-
ного статусу спеціаліста необхідно вважати 
момент отримання виклику фахівцем, що 
прямо передбачено питаннями відповідаль-
ності спеціаліста за неявку за викликом без 
поважних причин. Особа, яку слідчий планує 
залучити у якості спеціаліста, має право від-
мовитися від участі у процесуальній дії, якщо 
вона не володіє необхідними спеціальними 
знаннями чи вважає себе якоюсь мірою заці-
кавленою у результатах вирішення криміналь-
ного провадження [14, с. 121].

У ч. 2 ст. 242 КПК України вказано, що 
слідчий зобов’язаний звернутися до експерта 
для проведення експертизи щодо: 1) вста-
новлення причин смерті; 2) встановлення 
тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 
3) визначення психічного стану підозрюва-
ного; 4) встановлення віку особи, якщо це 
необхідно для вирішення питання про мож-

ливість притягнення її до кримінальної відпо-
відальності; 5) встановлення статевої зрілості 
потерпілої особи в кримінальних проваджен-
нях щодо злочинів, передбачених ст. 155 КК 
України; 6) визначення розміру матеріальних 
збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди 
довкіллю, заподіяної кримінальним правопо-
рушенням [10]. Таким чином, можна зробити 
висновок, що проведення судової експертизи 
у випадку розслідування випуску на ринок 
України небезпечної продукціїслід вважати 
обов’язковою.

Судова експертиза є важливою складо-
вою сучасного кримінального судочинства. 
Її основна функція полягає у розв’язанні на 
основі спеціальних знань і навичок питань, 
що виникають у слідчого (прокурора) під час 
розслідування злочинів та судді під час судо-
вого розгляду.

У Законі України «Про судову експертизу» 
експертиза визначається як дослідження екс-
пертом на основі спеціальних знань матері-
альних об’єктів, явищ і процесів, які містять 
інформацію про обставини справи, що пере-
буває у провадженні органів досудового роз-
слідування чи суду [15].

Говорячи про експертизи, які може призна-
чити слідчий під час розслідування умисного 
випуску на ринок України небезпечної продук-
ції, вважаємо за доцільно умовно розділити їх 
на традиційні криміналістичні та спеціальні. 
Це пов’язано із особливостями продукції, що 
може бути визнана небезпечною, її видами 
(продовольчі та непродовольчі товари), специ-
фікою розповсюдження.

Щодо традиційних криміналістичних, то 
тут у першу чергу потрібно назвати почер-
кознавчу, техніко-криміналістичну, трасоло-
гічну експертизи та експертизу голограм. До 
спеціальних слід віднести товарознавчу, вете-
ринарно-санітарну експертизи та експертизу 
матеріалів, речовин і виробів.

Важливе місце у системі судових експер-
тиз, що призначаються під час розслідування 
умисного випуску на ринок України небез-
печної продукції, є судово-товарознавча екс-
пертиза. Складність завдань оцінювання про-
дуктів полягає в тому, що частина з них має 
короткотривалий термін зберігання (особливо 
це стосується продуктів харчування). Тому у 
більшості випадків судово-товарознавча екс-
пертиза харчових продуктів проводиться за 
документами, що в свою чергу вимагає від 
товарознавця-експерта досконалого знання 
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нормативної та законодавчої бази, методик та 
порядку проведення експертиз.

Як пишуть С.В. Іванов, Т.М. Артюх і 
В.В. Архипов, до об’єктів дослідження това-
рознавчої експертизи відносяться машини, 
обладнання, сировина та продовольчі товари 
народного споживання. Крім того, об’єктами 
дослідження крім харчових продуктів можуть 
виступати як самі товари, так і документи, 
що містять відомості про них. До основних 
завдань цієї експертизи науковці відносять 
визначення: вартості товарної продукції; 
належність товарів до класифікаційних кате-
горій, які прийняті у виробничо-торговельній 
сфері; характеристик об’єктів дослідження 
відповідно до встановлених вимог; змін показ-
ників якості товарної продукції; відповідності 
упакування і транспортування, умов і термі-
нів зберігання товарної продукції до вимог 
чинних правил а також встановлення способу 
виробництва товарної продукції: промисло-
вий чи саморобний, підприємства-виробника, 
країни-виробника [16, с. 29–30]. Як типові 
запитання, що слідчий може поставити на 
вирішення експертові під час призначення 
такої експертизи, будуть такі: 1) чи володіє 
об’єкт, скерований на дослідження, небез-
печними властивостями? Якщо так, то якими 
саме?; 2) об’єкт був виготовлений з небезпеч-
ними властивостями чи став небезпечним піз-
ніше?; 3) яка вартість об’єкта дослідження як 
на території України, так і за її межами?; 4) яке 
найменування та призначення товару?; 5) чи 
відповідають маркувальні дані дійсним товар-
ним характеристикам товару?

Специфічною особливістю досліджува-
ного нами виду злочину є те, що сама небез-
печна продукція може бути різних видів. Тому 
слідчому потрібно про це пам’ятати і адапту-
вати формулювання запитань відповідно до 
продукції, яку необхідно дослідити. Нерідко, 
слідчому необхідно прийняти рішення про 
потребу призначити комплексну судову екс-
пертизу.

Так, В.М. Губарева та О.О. Михальський, 
досліджуючи особливості проведення това-
рознавчої експертизи м’яса та м’ясних про-
дуктів, вказують, що основними запитаннями, 
які ставляться на вирішення експертові, є: 
1) чи відповідає якість м’яса (м’ясних про-
дуктів) вимогам нормативних документів, що 
діють на території України?; 2) чи відповідає 
пакування, маркування (клеймо, штамп) вимо-

гам нормативно-правових документів на дану 
групу товарів. Автори зазначають, що перше 
питання вирішується експертами в межах про-
ведення ветеринарно-санітарної експертизи, а 
друге – до компетенції експертів-товарознав-
ців. Тому доцільніше буде призначати комп-
лексну ветеринарно-санітарну і товарознавчу 
експертизу (гігієнічну, екологічну, мікробіоло-
гічну). Для її проведення необхідними вихід-
ними даними є висновок санітарно-гігієнічної 
інспекції [17, с. 363–364].

Не слід плутати призначення різного виду 
судових експертиз під час розслідування 
злочинів, пов’язаних з випуском на ринок 
України небезпечної продукції, з державною 
санітарно-епідеміологічною експертизою. 
Вона є видом професійної діяльності органів 
та установ державної санітарно-епідеміоло-
гічної служби, що полягає у комплексному 
вивченні нової продукції, технологій, тех-
нологічного обладнання, а також підпри-
ємств, що їх виробляють з метою виявлення 
небезпечних факторів у цій продукції, оцінки 
їх можливого шкідливого впливу та визна-
чення ступеня створюваного ними ризику 
для здоров’я і життя людини. Висновок дер-
жавної санітарно-епідеміологічної експер-
тизи – це нормативний документ установле-
ної форми, в якому визначені вимоги щодо 
безпеки для здоров’я і життя людини продо-
вольчої продукції та засвідчена її безпека за 
умови дотримання цих вимог [18]. Тобто, це 
документ, який складається до випуску про-
дукції в обіг.

Висновок. Використання слідчим спе-
ціальних знань та залучення для цього упо-
вноважених суб’єктів під час розслідування 
злочинів, пов’язаних з умисним випуском на 
ринок України небезпечної продукції, відіграє 
велику роль у їх розкритті, оскільки за раху-
нок обрання слідчим правильної методики, 
організації всіх процесуальних дій, спрямо-
ваних на виявлення, фіксацію та дослідження 
доказів сприяє досягненню мети досудового 
розслідування – швидкому та повному роз-
криттю злочину та притягнення винних у його 
вчиненні осіб до відповідальності. Україн-
ське законодавство у сфері застосування слід-
чим спеціальних знань загалом досить чітко 
та детально регламентує порядок залучення 
осіб, котрі володіють спеціальними знаннями, 
визначаючи їх права, обов’язки та межі відпо-
відальності.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ  
ТА ДІЯЛЬНОСТІ НЮРНБЕРЗЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ

В статті досліджуються міжнародно-правові передумови створення та діяльності Нюрнберзького вій-
ськового трибуналу, виявляються особливості цього процесу, аналізуються доктринальні підходи вчених в 
зазначеній сфері. 

Ключові слова: міжнародні правові передумови, Нюрнберг, військовий трибунал, міжнародний судо-
вий орган, воєнні злочини, міжнародна відповідальність. 

В статье исследуются международно-правовые предпосылки создания та деятельности Нюрнбергского 
военного трибунала, выявляются особенности этого процесса, анализируются доктринальные подходы 
ученых в указанной сфере. 

Ключевые слова: международные правовые предпосылки, Нюрнберг, военный трибунал, междуна-
родный судебный орган, военные преступления, международная ответственность. 

The article examines the international legal backgrounds to the establishment and activities of the Nuremberg 
military Tribunal, identifies the characteristics of this process, analyzes the doctrinal approaches of scientists in 
this area.

Key words: international legal background, Nuremberg, military Tribunal, international court, war crimes, 
international responsibility.

Актуальність статті та постановка про-
блеми. Сучасний вимір актуальності цієї про-
блеми бачиться в тому, що в умовах нових 
проявів агресії (наприклад, агресія Росії проти 
України 2014-2016 років) важливим є попере-
дній досвід, який окремі держави викорис-
товували в подібних ситуаціях. У цьому кон-
тексті саме Нюрнберзький процес вперше в 
історії міжнародних відносин поклав кінець 
міжнародній кримінально-правовій безкар-
ності агресорів. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основними цілями цієї статті є 
дослідження міжнародно-правових переду-
мов створення та діяльності Нюрнберзького 
військового трибуналу, виявлення особливості 
цього процесу, аналіз доктринальних підходів 
вчених в зазначеній сфері. 

Виклад основного матеріалу. 14 жовтня 
1942 року СРСР вперше висунув ідею ство-
рення Міжнародного військового трибуналу. 
Зокрема говорилося: «Радянський уряд вва-
жає за необхідне невідкладне створення спе-

ціального міжнародного трибуналу і передачу 
до нього основних керівників фашистської 
Німеччини» [1, c.41].

Проте, складністю розробки плану цього 
судового процесу було те, що довелося зала-
годжувати багато протиріч наявних в таборі 
держав-ініціаторів. Так, ще в 1942 р. Уїнстон 
Черчіль був проти суду над нацистами. А в 
лютому 1944 р. сер Вільям Малкін, співро-
бітник британського міністерства закордон-
них справ, написав міністрові закордонних 
справ Великобританії Антоніу Ідену записку 
з назвою «Проти створення міжнародного 
суду». Британська точка зору полягала в тому, 
що проведення міжнародного судового про-
цесу буде справою занадто повільною, а його 
законність суперечливою, він дасть нацист-
ським ватажкам сприятливу можливість 
зайнятися пропагандою. Тому, якщо провина 
основних нацистських ватажків була визнана 
такою, що не потребує доказів, їхньою долю 
треба було вирішити швидше політичними 
засобами (тобто позасудовою стратою), а не 
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шляхом судового розгляду. Що стосується зло-
чинців дрібнішого масштабу, то англійці вва-
жали, що їх треба направити для прийняття 
щодо них належних заходів у держави, в яких 
вони скоїли свої злочини [2, c. 62].

Як досить детально розповідає історик 
Бредлі Ф. Сміт в уряді Сполучених Штатів 
знайшлися люди, які активно підтримали бри-
танську позицію. Одним з її прибічників був 
передусім Генрі Моргентау, міністр фінансів 
в адміністрації президента Франкліна Руз-
вельта. Впродовж якогось періоду часу точка 
зору Моргентау була пріоритетною, і коли у 
вересні 1942 р. президент Рузвельт і прем’єр-
міністр Черчіль зустрілися в Квебеку, вони 
узгодили «план Моргентау». У разі цього 
підходу і в цілях денацифікації Німеччини 
головних нацистських військових злочинців 
потрібно було розстрілювати на місці після 
встановлення їхньої особи, а дрібніших направ-
ляти на роботи з відшкодування збитків, запо-
діяних союзним країнам війною. Коли інфор-
мація про план Моргентау просочилася до 
німців, Геббельс використав її для об’єднання 
германських збройних сил гаслами про те, 
що краще битися до останньої краплі крові, 
ніж бути страченим союзниками [3, c. 31].

План Моргентау не сприйняли і в самих 
Сполучених Штатах. Особливо потужними 
супротивниками його були державний секре-
тар Корделл Хелл, військовий міністр Генрі 
Стімсон, а також суддя Верховного суду Спо-
лучених Штатів Фелікс Франкфуртер. Врешті-
решт їхня точка зору перемогла. Позиція СРСР 
також змінювалася, залежно від того, як змі-
нювався умонастрій його керівників. Напри-
клад, 14 жовтня 1942 р. радянський міністр 
закордонних справ Молотов у дипломатичній 
ноті висловив думку, що радянський уряд вва-
жає необхідним, щоб головні нацистські зло-
чинці були засуджені спеціальним Міжнарод-
ним Трибуналом [4, c. 17]. 

Суперечачи цьому, прем’єр-міністр Ста-
лін у кінці 1944 р. висунув ідею страти після 
швидко-проведеного судового процесу за тими 
мотивами, що сумнівів у провині бути не може. 
Водночас він висловив пропозицію, що при 
призначенні головним нацистським військовим 
злочинцям пожиттєвого тюремного ув’язнення 
судовий розгляд необов’язковий [2, c. 63]. Зага-
лом же Радянський Союз підтримував кон-
цепцію міжнародного трибуналу щодо засу-
дження нацистських військових злочинців і до 
ідеї політичних страт відносився негативно.

Варто зауважити, що аж до початку 1945 р. 
керівництво США також вимагало покарати 
нацистських лідерів на підставі політичного 
рішення шляхом здійснення тривалих судо-
вих процесів. Про це говорив, зокрема, держ-
секретар США К. Хелл А. Ідену під час остан-
нього візиту у Вашингтон в березні 1943 р. 
У запропонованому Черчілем 12 жовтня 
1943 р Сталіну і Рузвельту проекті декларації 
про покарання військових злочинців вказува-
лося, що вона не стосується тих головних вій-
ськових злочинців, котрі вчинили злочини що 
не пов’язані з певним географічним місцем. 
Радянська сторона, підтримавши проект, вне-
сла застереження, згідно якого передбачалося 
покарання головних військових злочинців на 
підставі спільного рішення урядів союзни-
ків» [1, c. 42].

Бредлі Сміт пише, що, незважаючи на оче-
видні розбіжності поміж союзниками, суддя 
Джексон і штат обвинувачів від США споді-
валися, що вони зможуть завершити роботу 
над цими проектами швидко і без суперечок 
[3, c. 47]. 

Однак французька і радянська делегації 
запротестували, як тільки отримали пере-
глянутий американський проект Статуту за 
день перед тим, як повинні були прибути в 
Лондон. Проте американці нібито вважали, 
якщо у французьких і радянських делегацій 
була можливість вивчити проект Статуту, то 
вони швидко з ним погодяться. Представники 
Радянського Союзу незабаром позбавили аме-
риканців цієї ілюзії. У них виникли питання 
як щодо змісту деяких згаданих у проекті зло-
чинів, так і щодо запропонованої процедури 
їх кримінального переслідування. Наприклад, 
вони розкритикували концепцію криміналь-
ного переслідування організацій. З точки зору 
радянської делегації, трибуналу не було сенсу 
виносити на розгляд постанову з питання 
про законність такої організації, як СС, якщо 
Велика трійка вже присвоїла їй ярлик зло-
чинної, або переслідувати в кримінальному 
порядку гестапо, бо на той час ця організація, 
розбещена союзниками, перестала функціону-
вати [3, c.50]. До заперечень з боку рад деле-
гації приєдналися англійці, почали змінювати 
своє відношення до ідеї кримінального пере-
слідування злочинних організацій і французи.

Однак у ході бесід англійської прем’єра 
з главою радянського уряду в жовтні 1944 
р. з’ясувалося, що Сталін наполягає на 
покаранні головних військових злочинців 
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на підставі рішення суду. Рузвельт, дізна-
вшись про це, запропонував британському 
прем’єру обговорити проблему на наступ-
ній Ялтинській конференції. У Ялті Черчіль 
продовжував відстоювати свою точку зору, 
Сталін, як і раніше вважав: головні військові 
злочинці повинні постати перед судом. 
Невизначену позицію зайняв Рузвельт, який, 
погодившись судити гітлерівських ватаж-
ків, водночас заявив, що «процедура суду не 
повинна бути занадто юридичною» і «при 
всіх умовах на суд не повинні бути допу-
щені кореспонденти і фотографи». Проте, 
західні союзники СРСР довгий час не йшли 
назустріч радянській ідеї організації між-
народного процесу, оскільки вважали, що у 
переможців не буде адекватної юридичної 
підстави для цього [1, c. 43].

Не дивно, що найбільш серйозні пере-
шкоди виникли з огляду на те, що США від-
стоювали кримінальне переслідування за 
злочинну змову. З цього питання думки роз-
ділилися між країнами загального права, з 
одного боку, і Францією і Радянським Сою-
зом – з іншою. Як пише Бредлі Сміт, коли 
французи і радянські представники повністю 
усвідомили, які з цієї концепції будуть прак-
тичні результати, вони були «по-справжньому 
шоковані», причому французи розцінили її 
як варварський юридичний анахронізм, не 
гідний сучасного права. Знадобилося шість 
тижнів нелегких переговорів, перш ніж Радян-
ський Союз погодився з переробленим амери-
канським проектом, що містив у собі звину-
вачення в наявності нацистського «загального 
плану і змови» [3, c. 51] .

Суддя Розенман, уповноважений Рузвель-
том провести консультації з англійцями з 
цього питання, повернувся з Лондона ні з чим. 
Військовий міністр США Р. Стімсон зазначав 
у своєму щоденнику, що лише рішуча під-
тримка Радянським Союзом і Францією про-
позицій США змусила англійців дати згоду на 
проведення процесу. 3 травня 1945 р. у Сан-
Франциско суддя Розенман вручив главам 
зовнішньополітичних відомств СРСР, Вели-
кобританії та Франції проект угоди про ство-
рення міжнародного військового трибуналу. 
Даючи згоду на участь у процесі, було зазна-
чено, що позиція уряду «нещодавно істотно 
змінилася під впливом того факту, що багато 
з нацистських лідерів вже вбито і немає сум-
ніву, що ще більшу кількість буде вбито в най-
ближчі дні» [1, c. 43] .

У самому Статуті, прийнятому 8 серпня 
1945 р. і офіційно названому «Статут Міжна-
родного Військового Трибуналу» американська 
концепція змови була підписана під пунктом 1 
«Злочини проти миру», частина яких окрес-
лена як «планування, підготовка, розв’язання 
або ведення агресивної війни... чи участь в 
загальному плані або змові, спрямованих на 
здійснення будь-якої з зазначених дій». Під 
пунктами 2 («Військові злочини») і 3 («Зло-
чини проти людяності») посилань на «загаль-
ний план або змову» немає. І навпаки, в самому 
кінці статті, де йшлося б про звинувачення 
нацистів у скоєнні різних злочинів, з’явилася 
наступна пропозиція: «Керівники, організа-
тори, підбурювачі і посібники, що брали участь 
в складанні або впровадженні загального 
плану або змови, спрямованих на здійснення 
будь-яких з розглянутих злочинів, відпові-
дальні за всі дії, вчинені будь-якими особами 
з метою виконання такого плану» [5, c. 11]. 

Зміст цього Бредлі Сміт роз’яснює в 
коментарі: «На перший погляд може здатися, 
що мета цієї пропозиції полягає в тому, щоб 
визначити категорії злочинів, що підляга-
ють кримінальному переслідуванню, тобто 
змову. Крім того, якщо «участь в загальному 
плані або змові» була спеціально включена 
в опис «Злочинів проти миру» і пропущена 
при описі «Військових злочинів» і «Злочинів 
проти людяності», можна припустити, що ці 
три категорії злочинів мають бути пов’язані 
по-різному. Зваживши «за» і «проти» Радян-
ський Союз запропонував, щоб обвинуваль-
ний акт інформував суд і підсудних про всі 
наявні у справі докази, включаючи свідчення 
всіх свідків і всі документи, які використовує 
звинувачення. В результаті був досягнутий 
компроміс. Вирішено, що обвинувальний акт 
міститиме в собі значно більше, ніж він міс-
тив би в американському суді, проте надасть 
підсудним значно менше інформації, ніж вони 
отримали б, якщо б їх засуджували у Франції, 
Німеччині або в Радянському Союзі [3, c. 78].

Відтак, судовий процес над групою голо-
вних військових нацистських злочинців про-
ходив у Нюрнберзі (Німеччина) в Міжнарод-
ному військовому трибуналі з 20 листопада 
1945 р. по 1 жовтня 1946 р в межах якого від-
булося понад чотирьохсот судових засідань 
[6, c.17]. Цей судовий орган протягом майже 
десяти місяців розглядав обвинувачення, 
висунуті двадцяти двом особам, які належали 
до вищого керівництва III Рейху [7, c. 7].
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У своєму виступі 5 лютого 1946 р. відомий 
англійський юрист А. Л. Гудхарт сказав, що 
«ніколи вже не буде сумнівів щодо справедли-
вості застосованих Нюрнберзьким трибуналом 
норм доказового права і процесу» [8, c. 15]. 
Проте, можна було б погодитись з Гудхартом, 
якби йшлося тільки про текст Статуту МВТ.

По закінченні Нюрнбергу радянський уряд 
виступив з ініціативою проведення ще одного 
процесу – над німецькими промисловцями. 
Франція цю ідею підтримала. Проте США і 
Великобританія поставилися до неї негативно. У 
результаті наступні 12 процесів США проводили 
одноосібно в умовах обертів «холодної війни».

Згодом ООН ще неодноразово доводилось 
створювати тимчасові судові інституції задля 
міжнародного кримінального покарання керів-
ників та вищих посадових осіб окремих дер-
жав, котрі скоїли діяння, так чи інакше подібні 
до тих, що ставились на провину керівникам 
фашистської Німеччини (зокрема, міжнародні 
трибунали для колишньої Югославії та для 
Руанди). А своєрідною верхівкою цієї, так би 
мовити, піраміди органів міжнародного кри-
мінального судочинства став створений під 
егідою ООН постійний Міжнародний кримі-
нальний суд, який почав працювати у 2002 р. 
у місті Гаага [7, c. 7].

Кримінальне переслідування нацистів 
мало історико-виховний та ідеологічний під-
текст і було покликане служити відплатою 
злочинцям – представникам переможеної 
сторони. В судових процесах по цих справах 
добро і зло були чітко визначені та окреслені. 
Їх моральним підтекстом було прагнення 
довести злочинність фашистської ідеології і 

перевагу поведінки союзників під час війни 
[9, c. 12].

Насамкінець, варто погодитись з україн-
ським вченим юристом-міжнародником Зелін-
ською Н.А., котра стверджує, що створенням 
Міжнародного військового трибуналу для 
суду над головними військовими злочинцями 
другої світової війни було «сформоване» нове, 
абстраговане від національного, поняття між-
народного злочину та міжнародно-правовий 
механізм притягнення до відповідальності 
на нього. Міжнародно-правовій криміналіза-
ції були піддані діяння, що не є злочинами в 
національних системах кримінального права. 
Таким чином, міжнародне право проявило 
здатність самостійно визначати сферу кри-
мінальної репресії. Це стало революційною 
подією в його історії [10, c. 160].

Висновки. Таким чином, попри неодноз-
начні підходи представників різних держав, 
щодо того як саме повинне здійснюватися 
правосуддя, позитивним моментом є те, що 
Нюрнберзький військовий трибунал відбувся, 
особливістю якого було не лише те, що він 
визнав агресію найтяжчим міжнародним зло-
чином, але й те, що в результаті його діяль-
ності вперше понесли покарання керівники 
держави, котрі винні у підготовці, розв’язанні 
і веденні агресивної війни. У зв’язку з цим є 
велика надія, що в свій час й Україна зможе 
скористатися з досвіду діяльності як Нюрн-
берзького так й інших міжнародних військо-
вих трибуналів щодо притягнення до відпо-
відальності винних осіб за агресію Росії, що 
розпочалася по відношенню до нашої дер-
жави в 2014 році. 
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