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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Проголошення 
України незалежною, демократичною, соці-
альною та правовою державою зумовило 
необхідність законодавчого закріплення 
загальновизнаних світовою спільнотою 
здобутків демократичного розвитку країн, 
зокрема політичного плюралізму, багатопар-
тійності тощо, тому проблема законодавчого 
регулювання статусу та діяльності парла-
ментської опозиції як невід’ємного елемента 
будь-якої сучасної демократичної і правової 
держави набула особливої гостроти. З огляду 
на те, що тривалий період факт існування пар-
ламентської опозиції не визнавався і навіть 
цілком заперечувався, про законодавче регу-
лювання цього інституту взагалі не йшлося, 
тому питання щодо правового статусу парла-
ментської опозиції в сучасній теорії консти-
туційного права України є фрагментарними і 
малорозробленими.

Необхідність унормування діяльності пар-
ламентської опозиції в Україні викликана 
низкою чинників, зокрема потребою в удо-
сконаленні організації роботи Верховної Ради 
України, зміні характеру відносин влади й 
опозиції, ефективному контролі за органами 
законодавчої та виконавчої влади, що свід-
чить про актуальність обраної теми.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти правового та політичного 
статусу опозиції в Україні були предметом 

дослідження вітчизняних та закордонних 
науковців, серед яких І. Берназюк, С. Бондар, 
Ч. Вайз, В. Веренько, Н. Вінничук, В. Горба-
тенко, Ю. Древаль, І. Жданов, В. Журавський, 
І. Зарицька, Д. Зубрицька, К. Ірх, В. Кампо, 
Ф. Кирилюк, Г. Кречмер, О. Кукуруз, О. Май-
борода, М. Орзіх, Р. Павленко, Е. Рахімкулов, 
Й. Рисіч, А. Ришелюк, Ф. Рудич, О. Совгиря, 
Т. Ткаченко, Г. Федоренко, П. Шляхтун та 
інші.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою цього дослідження є визначення 
загальних проблем правового регулювання 
парламентської опозиції, надання пропозицій 
щодо напрямів його удосконалення.

Виклад основного матеріалу. Досвід 
функціонування парламентської опозиції 
в закордонних країнах, законодавче закрі-
плення її правового статусу потребує глибо-
кого вивчення й осмислення цього феномену 
в Україні, яке варто проводити з урахуванням 
сучасних особливостей розвитку політичної 
системи нашого суспільства й особливостей 
історичного розвитку правової системи укра-
їнської держави.

С. Бондар уважав, що опозиційність є 
якістю, притаманною природі людського 
суспільства через його неоднорідність і від-
мінність інтересів як окремих людей, так і 
соціальних груп; опозиція існує в будь-якій 
соціальній системі, де ресурси, що визначають  
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поведінку її членів, розподілені нерівномір-
ним чином, і саме у країнах із перехідним 
типом економіки особливе місце має нале-
жати опозиції, тому що немає досконалого 
демократичного управління, і значне місце 
ще займає моністична теорія буття у сфері 
політичної діяльності [1, с. 47].

Дослідження питання правового регулю-
вання статусу парламентської опозиції варто 
почати з розгляду її поняття.

За часів незалежності України було чимало 
спроб врегулювати проблему законодавчого 
регулювання цього інституту, але жоден із 
внесених на розгляд Верховної Ради України 
законопроєктів так і не набув характеру 
закону, однією із причин цього, як уважають 
фахівці, є відсутність єдиного підходу до 
визначення опозиції.

Думки науковців, які досліджували питання 
опозиції, також різняться. Так, М. Баглай і 
В. Туманов розглядають опозицію в конститу-
ційному праві як політичну діяльність партій, 
груп і рухів, які не згодні з урядовим курсом і 
методами реалізації цього курсу, ведуть з уря-
дом і політичними силами, яких він представ-
ляє, боротьбу за державну владу [2, с. 289].

В. Маклаков опозицію характеризує як 
партію або політичні партії і групи, що мають 
розбіжності з урядом щодо політики, що 
ним проводиться, або з політичним режимом 
[3, с. 309].

С. Авак’ян залежно від форми правління 
держави, у якій функціонує опозиція, розріз-
няє парламентську опозицію в парламентській 
республіці, визначає її як сукупність депутатів 
або депутатських об’єднань, що охоплюють 
тих парламентарів, які не становлять більшо-
сті в парламенті / палаті парламенту, тому не 
мають прямого впливу на формування уряду, 
склад якого визначається партією / партіями, 
рухом / рухами, що мають більшість, опозиція 
фактично існує як меншість, або  проголошує 
себе «парламентською опозицією». У прези-
дентській республіці, як уважає вчений, – це 
сукупність депутатів парламенту / палати пар-
ламенту, які фактично, через свою діяльність,  

або в доповнення до цього ще й офіційно ого-
лошують себе «противниками курсу прези-
дента держави» [4, с. 419].

Існує також думка, що під парламент-
ською опозицією варто розуміти групу депу-
татів парламенту або парламентську фракцію 
якої-небудь партії, що не бере участі у форму-
ванні уряду, виступає з низкою принципових 
питань проти урядової політики [5, с. 264].

В. Бабкін опозицію розглядає у двох аспек-
тах: 1) як протидію, опір офіційній політиці, 
визначеним діям і поглядам; 2) як політичну 
партію або інше угруповання, які виступа-
ють проти політики більшості або панівного 
режиму, пропонують альтернативну політику, 
інший спосіб розв’язання проблем [6, с. 282].

Н. Грушанська визначає парламентську 
опозицію як парламентську / депутатську 
групу чи фракцію представленої а парламенті 
політичної партії або коаліцію (об’єднання, 
блок) таких партій, які незгодні з політич-
ним курсом глави держави та/або виконавчої 
влади [7, с. 437].

Л. Гонюкова під парламентською опози-
цією розуміє групу депутатів парламенту або 
парламентську фракцію політичної партії, яка 
не бере участі у формуванні уряду і виступає 
проти урядової політики [8, с. 158].

Заслуговує на увагу науковий підхід, від-
повідно до якого опозиція характеризується 
як специфічна форма політичного впливу на 
органи державної влади з боку різних соціаль-
них і політичних груп із метою законодавчого 
забезпечення своїх інтересів, структурними 
одиницями якої варто вважати також інди-
відів – фізичних осіб та членів різних соці-
альних груп, що представляють і захищають 
(виражають) їхні інтереси, і створюються для 
захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, 
діють через відповідні об’єднання (організа-
ції) і партії, які протидіють державній владі, 
якщо остання у внутрішній і зовнішній полі-
тиці не враховує і не реалізує інтереси опози-
ції [9, с. 13].

Окремі дослідники пропонують ужи-
вати термін «цивілізована опозиція», що у  
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класичному розумінні передбачає не тільки 
партію, яка перемогла на виборах, а й пар-
тію, яка зазнала поразки, які визнають закон-
ність і справедливість встановлених правил,  
а також те, що благополуччя однієї зі сто-
рін не можна досягти кривдженням іншої. 
Зрештою, політичні перемоги й поразки не є 
остаточними: варто потерпіти до наступних  
виборів [10, с. 21].

У проєкті закону України «Про парламент-
ську опозицію» від 30 серпня 2019 р. зазначено, 
що «парламентська опозиція – це створена 
у визначеному цим Законом порядку депу-
татська фракція або добровільне об’єднання 
депутатських фракцій (груп) та народних 
депутатів України, що не увійшли до коаліції 
депутатських фракцій, які не погоджуються з 
політичним курсом коаліції та сформованого 
нею Кабінету Міністрів України» (ст. 1) [11]. 
Це визначення дещо суперечить сутності опо-
зиції з огляду на те, що вона є не лише «про-
тивником» існуючої влади, а й представляє 
різні групи та верстви населення, які мають 
інші погляди, що, на нашу думку, повинно 
бути відображено в цьому терміні.

Якщо звернутися до аналізу практики 
закордонних держав із цього питання, то 
варто зазначити, що сам термін «опозиція» в 
іноземному законодавстві вживається рідко, 
натомість більш уживаним поняттям є «полі-
тична (або «парламентська») меншість», на 
що свого часу звернув увагу Конституційний 
Суд України, який зауважив: «Конституційні 
теорія і практика оперують поняттям «пар-
ламентська (депутатська) більшість» досить 
часто. Воно позначає певну організацію пар-
ламенту в результаті перемоги партії (блоку 
партій) на виборах або об’єднання партій у 
коаліцію після виборів. Парламентська (депу-
татська) більшість бере на себе відповідаль-
ність за формування державної політики, 
керівництво парламентом тощо» [12].

Варто зазначити, що упродовж нетрива-
лого періоду (2008–2010 рр.) в Україні існував 
відповідний нормативно-правовий акт (Реґла-
мент Верховної Ради в редакції 2008 р.), який 

містив окремий розділ «Парламентська опо-
зиція», де визначались питання утворення та 
припинення діяльності опозиції, її права.

Так, встановлювалась вимога щодо затвер-
дження окремого положення для організації 
роботи опозиції; надавалось право вимагати 
скликання позачергової сесії парламенту чи 
проведення додаткового пленарного засі-
дання; внесення без голосування питань до 
порядку денного сесії та пленарного тижня; 
встановлювався щотижневий час для роз-
гляду питань, запропонованих опозицією; 
було надано право виступу її представника 
під час розгляду Верховною Радою питань 
про засади внутрішньої та зовнішньої полі-
тики, програму діяльності й відповідальність 
уряду, стан виконання держбюджету; закрі-
плювалось представництво опозиції під час 
розподілу керівних посад у парламенті та 
його органах; надавалось право створення 
«опозиційного уряду», який аналізував діяль-
ність уряду й інших органів виконавчої влади, 
контролював підготовку й виконання держбю-
джету, мав право представляти альтернативні 
пропозиції щодо програми діяльності й актів 
Кабінету тощо.

Дискусійним також залишається питання 
щодо способу закріплення статусу опози-
ції. Так, окремі науковці та політики свого 
часу пропонували це відобразити безпосе-
редньо в тексті Конституції, аргументували 
необхідністю саме на конституційному рівні 
забезпечити гарантії існування і діяльності 
політичної опозиції, розробити для опозиції 
механізми громадського контролю за діяль-
ністю Президента, уряду та парламентської 
більшості [13, с. 75–76]. Представники іншого 
підходу зауважили, що недоречним було б 
перенесення регулювання статусу парламент-
ської більшості та парламентської меншості 
(опозиції) чи будь-яких його елементів у текст 
Конституції України [14, с. 305].

Варто зазначити, що в більшості країн 
світу немає окремих законів, які регулю-
ють опозиційну діяльність, практично 
немає країн, у яких опозиції належить право  
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вирішувати важливі кадрові й контрольні пов-
новаження. Зазвичай діяльність парламент-
ської опозиції полягає в роботі в комітетах та 
інших структурних підрозділах парламенту, 
внесенні запитань і звернень до урядовців, 
ініціюванні відповідальності уряду. Важли-
вою ознакою демократичних держав є парт-
нерські стосунки між парламентською більші-
стю (коаліцією) та парламентською меншістю 
(опозицією), що гарантує ефективну, плідну 
та конструктивну роботу в парламенті.

Нині науковці й експерти висловлюють різні 
думки щодо необхідності законодавчого вре-
гулювання статусу парламентської опозиції. 
Так, М. Росенко зауважує: «Особливістю існу-
вання парламентської опозиції в європейських 
країнах є те, що в більшості країн опозиційна 
діяльність окремими законами не регулюється, 
а поняття інституційно оформленої опозиції 
сприймається де-факто. Історичні традиції 
публічного управління базуються на стабіль-
ній партійній системі. Водночас політичний 
склад більшості та меншості є приблизно 
однаковим, та опозиція після чергових виборів 
стає «більшістю», а «більшість» – переходить 
в опозицію (США, Бельгія, Великобританія, 
Португалія, Швеція, Франція тощо)» [15].

Доцільно звернутись до раніше згаданого 
висновку Конституційного Суду України, у 
якому він констатує, «що запровадження в 
Конституції України поняття «постійно діюча 
парламентська більшість» логічно зумов-
лює потребу доповнити її гарантіями (хай 
навіть у загальній формі) для тієї частини 
складу Верховної Ради України, яка не вхо-
дить до «постійно діючої парламентської 
більшості» і яку умовно можна характери-
зувати як «парламентську меншість». Неви-
значеність гарантій функціонування такої 
меншості може призвести до порушення 
однієї з основних засад, на яких грунтується 
суспільне життя в Україні, – політичної та 
ідеологічної багатоманітності (ст. 15 Кон-
ституції України), і обмеження конституцій-
них прав громадян, передбачених, зокрема,  
ст. ст. 34 і 38 Конституції України» [12].

Вирішення цієї проблеми потребує трива-
лої та колективної роботи всіх представни-
ків законодавчої та виконавчої влади. Одним 
із варіантів вирішення може бути ухвалення 
окремого Закону «Про парламентську опози-
цію»; іншим, на нашу думку, виправданим та 
логічним, може бути внесення відповідних 
змін до чинного Закону України «Про Реґла-
мент Верховної Ради України».

За будь-якого способу вирішення цієї 
проблеми слушною є думка, яку висловив 
Д. Черетун. Він зауважив, що варто взяти 
до уваги таке: право висування кандидатів 
на парламентських виборах належить лише 
політичним партіям; стабільність фракційної 
організації партій у парламенті та прогнозо-
ваність діяльності парламенту як результат 
чіткої структурованості та високої партій-
ної дисципліни; обмеження конкурентної 
боротьби за владу та процес здійснення 
влади рамками конституції і права; лояль-
ний характер опозиції; безпосередню участь 
парламентської більшості у визначенні кан-
дидатури прем’єр-міністра та складу уряду; 
відповідальність партій за здійснювану ними 
державну політику, зокрема відповідальний 
характер критики опозиції; отримання пар-
ламентською опозицією посад заступників 
голів парламентських комітетів; визначення 
порядку денного урядом після консультацій 
із представниками парламентської опозиції, 
а також право не менш як 1/3 частини членів 
палати парламенту направляти президенту 
петицію з вимогою відмовитися від підпи-
сання акта і вимагати проведення референ-
думу; право парламентської опозиції розпоря-
джатися певною частиною бюджету комітету; 
комплектування наукових і допоміжних служб 
парламенту за згодою з парламентською опо-
зицією тощо [16].

Висновки. Зважаючи на думки науковців, 
експертів, народних депутатів та урядов-
ців, вітчизняну та зарубіжну парламентську 
практику, законодавчі положення стосовно 
парламентської опозиції повинні містити 
положення щодо: гарантування опозиції 
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права очолювати комітети Верховної Ради 
України, які виконують контрольні функції 
(комітети з питань бюджету, Реґламенту, сво-
боди слова); одну з посад Першого заступ-
ника чи заступника Голови Верховної Ради 
України має обіймати представник опози-
ції; надати право опозиції щодо впливу на 
формування порядку денного парламенту, 

зокрема, шляхом встановлення окремого 
дня для розгляду законопроєктів, внесених 
їх представниками; передбачити право вису-
вання кандидатур до складу контролюючих 
органів (Рахункова палата); передбачити 
право формування «опозиційного уряду», 
визначити його повноваження та юридичну 
значущість рішень.

Анотація
Стаття присвячена дослідженню інституту парламентської опозиції з урахуванням вітчиз-

няного та зарубіжного досвіду. Доведено, що функціонування парламентської опозиції в закор-
донних країнах, законодавче закріплення її правового статусу вимагає глибокого вивчення й 
осмислення цього феномену в Україні, яке варто проводити з урахуванням сучасних особли-
востей розвитку політичної системи нашого суспільства й особливостей історичного розвитку 
правової системи української держави.

Аргументовано, що існування парламентської опозиції забезпечує реалізацію функції пар-
ламентського контролю, тому необхідність унормування діяльності парламентської опозиції 
в Україні викликана низкою чинників, зокрема потребою в удосконаленні організації роботи 
Верховної Ради України, зміні характеру відносин влади й опозиції, ефективному контролі 
за органами законодавчої та виконавчої влади. Проаналізовано різні наукові підходи щодо 
дефініції терміна «парламентська опозиція»; досліджено проблеми відносин влади та «парла-
ментської меншості»; визначено цілі та завдання опозиції; розглянуто права парламентської 
опозиції, зокрема право на формування опозиційного уряду («тіньовий кабінет міністрів») з 
урахуванням аналізу практики існування опозиції в Україні упродовж нетривалого періоду 
(2008–2010 роки) та відповідного нормативно-правового акта (Реґламент Верховної Ради в 
редакції 2008 року), який містив окремий розділ «Парламентська опозиція», де визначались 
питання утворення та припинення діяльності опозиції, її права.

Проаналізовано законопроєкт «Про парламентську опозицію», виявлено його дискусійні 
питання те недосконалість окремих норм, наголошено на необхідності формування норматив-
но-правової бази, аргументовано, що вирішення цієї проблеми потребує тривалої та колектив-
ної роботи всіх представників законодавчої та виконавчої влади, одним із варіантів вирішення 
якої може стати ухвалення окремого Закону «Про парламентську опозицію», або іншим, на 
нашу думку, виправданим та логічним, може бути внесення відповідних змін до чинного 
Закону України «Про Реґламент Верховної Ради України».

Ключові слова: парламентський контроль, парламентська опозиція, опозиційний уряд, 
нормативне закріплення, статусу опозиції.

Schebetun I.S., Horupashenko V.I. Problems of legal regulation of the parliamentary 
opposition in Ukraine

Summary
The article is devoted to the study of the institution of parliamentary opposition taking into account 

domestic and foreign experience. It is proved that the functioning of the parliamentary opposition in 
foreign countries, legislative consolidation of its legal status requires in-depth study and understanding 
of this phenomenon in Ukraine, which should be carried out taking into account modern features of 
the political system of our society and historical development of the Ukrainian legal system.
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It is argued that the existence of the parliamentary opposition ensures the implementation of the 
function of parliamentary control, so the need to normalize the parliamentary opposition in Ukraine is 
caused by a number of factors, including the need to improve the organization of the Verkhovna Rada, 
change the nature of relations between government and opposition. Various scientific approaches to 
the definition of “parliamentary opposition” are analyzed; the problems of the relationship between 
the government and the “parliamentary minority” are studied; the goals and tasks of the opposition 
are defined; the rights of the parliamentary opposition were considered, in particular – the right to 
form an opposition government (“shadow cabinet”), taking into account the analysis of the practice of 
opposition in Ukraine for a short period (2008–2010) and the relevant legal act (Rules of Procedure of 
the Verkhovna Rada in 2008 ), which contained a separate section “Parliamentary Opposition”, which 
identified issues of formation and termination of the opposition and its rights.

The draft law “On Parliamentary Opposition” was analyzed, its debatable issues and imperfection 
of certain norms were revealed, the necessity of formation of normative-legal base was emphasized 
and it was argued that solving this problem requires long and collective work of all representatives of 
legislative and executive power. The adoption of a separate law “On the Parliamentary Opposition” 
or other, in our opinion, justified and logical, may be the introduction of appropriate amendments to 
the existing Law of Ukraine “On the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine”.

Key words: opposition, parliament, institutionalization, civilized opposition, normative 
consolidation, legal regulation, status of opposition.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ФОРФЕЙТИНГУ

Постановка проблеми. Форфейтинг – 
одна з форм фінансування в разі зовнішньо-
економічних контрактів. Іноді він зводиться 
до дисконтування рахунків. Відмінність фор-
фейтингового кредиту від комерційного для 
продавця товарів полягає в тому, що за про-
даний за його допомогою товар він одержує в 
найкоротші терміни платежі готівкою, а в разі 
продажу у кредит – тільки вексель. Одержа-
ний вексель він може реалізувати й одержати 
наявні кошти, але зазвичай у меншому роз-
мірі, ніж за умови продажу рахунків-фактур 
[1, с. 20].

Формулювання завдання дослідження. 
У статті розглянуто правову природу дого-
вору форфейтингу.

Виклад основного матеріалу. За  
договором форфейтингу форфейтер передає 
або зобов’язується передати грошові кошти  
клієнту / експортеру, а клієнт відступає або 
зобов’язується відступити форфейтеру своє 
право грошової вимоги до боржника за зов-
нішньоекономічним контрактом, яке гаран-
товане виданим векселем / тратою або іншим 
борговим документом чи гарантією.

На підставі такої запропонованої нами 
дефініції договору форфейтингу можна гово-
рити про його характеристику – вичленення 
найбільш суттєвих ознак як договору вза-
галі, що відображають сутність і особливість 
правового зв’язку між сторонами. Передусім 
звернемо увагу на те, що договір форфейтингу 
належить до нетрадиційних, чи атипових.

Здебільшого він визначений як двосторон-
ній договір, укладений між клієнтом і форфей-
тером. Тож він створює права й обов’язки як 

для клієнта-експортера (продавець) і форфей-
тера, так і імпортера (покупець) та гаранта. 
Можна стверджувати, що зобов’язання сто-
рін у форфейтингу взаємні і послатись на 
проф. О.С. Іоффе, який підкреслював, що 
взаємними називаються зобов’язання, кожен 
учасник яких є кредитором і боржником вод-
ночас. Їм протиставлені зобов’язання, у яких 
одна особа є тільки кредитором, інша – тільки 
боржником [2, с. 265].

Проте клієнт, що уступив форфейтеру век-
сель і права на його погашення, переадре-
совує грошові вимоги до емітента. Подібна 
ситуація виникає й за договором перевезення, 
коли вантажовідправник передає право на 
отримання вантажу вантажоотримувачу.

Для двосторонніх договорів характерні 
зустрічна спрямованість і взаємозалеж-
ність прав і обов’язків його сторін. Такий 
підхід є виправданим, досить виваженим і 
підтримується в доктрині цивільного права. 
Тож стосовно предмета форфейтування як 
основної умови цього договору – права гро-
шових вимог експортера до імпортера, пер-
ший повинен передати права на них разом 
із забезпеченням (вексель чи інший бор-
говий документ), а форфейтер прийняти. 
Зустрічним зобов’язанням є сума вимоги, 
що передається за договором від форфей-
тера до клієнта-експортера. Зазвичай вар-
тість форфейтингу складається із: прибутку 
форфейтера; вартості наданих грошо-
вих коштів; покриття від комерційного  
ризику; покриття від політичного ризику; 
покриття від валютного ризику; покриття 
процентного ризику.
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Даний договір може передбачати як 
негайне перерахування грошей на рахунок 
клієнта-експортера в разі передачі векселя  
(за моделлю договору позики), так і зобов’я-
зання передати їх у майбутньому (за моделлю 
кредитного договору). Так само і клієнт-екс-
портер або поступається певною грошовою 
вимогою форфейтеру негайно, або зобов’язу-
ється поступитися нею в майбутньому через 
встановлений договором строк. Це надає 
можливість існування як реального, так і 
консенсуального договору форфейтингу, і 
можливість або неможливість примушування 
сторін до виконання договірних зобов’язань. 
За консенсуальності договору форфейтингу 
обов’язки сторін виникають із моменту досяг-
нення сторонами домовленості за всіма істот-
ними умовами договору (ч. 1 ст. 638 Цивіль-
ного кодексу (далі – ЦК) України) [3]. Тож 
консенсуальність виходить із визнання дого-
вору укладеним у момент отримання тим, 
хто відправив оферту, акцепту. Саме він скон-
струйований як генеральний правоустанов-
чий юридичний факт – основа виникнення 
між сторонами договірного правового зв’язку. 
Конструкція реальності договору потребує 
систематизованої сукупності юридичних 
фактів: укладення договору та дій із вико-
нання сторонами юридичного обов’язку. Тим 
самим права іншої сторони є більш гаранто-
ваними, а сам договір форфейтингу є укладе-
ним із моменту передачі форфейтер-векселя і 
перечислення на рахунок клієнта-експортера 
передбаченої суми.

Договір форфейтингу є оплатним, оскільки 
сторони, укладаючи його, «мають на меті 
задоволення відомого майнового інтересу» 
[4, с. 130], де кожен із учасників має свій май-
новий інтерес і вигоду.

У французькому праві цей договір уважа-
ється безіменним і укладається за всіма пра-
вилами договорів приватного права [5, с. 257]. 
Категорія договорів, іменованих «безімен-
ними», отримала таке визначення в рим-
ському праві, де “contractus innominati” нази-
вали договори, що перебувають за межами 

створених законодавцем договірних моделей 
[6, с. 236]. Вони характеризувалися значним 
розширенням меж позовного захисту. Сто-
рона, що виконала договір, набувала права 
вимагати від іншої не тільки повернення 
виконаного, але і виконання самого договору. 
За кодифікацій Юстініана серед безіменних 
контрактів до форфейтингу більш прийнятна 
формула: «Я учиняю на твою користь певну 
дію з тим, щоб ти передав мені право власно-
сті на річ – facio, ut des” [6, с. 230]. Така умова 
виникає в разі покупки банком у клієнта бор-
гових вимог.

У договорі форфейтингу простежуються 
дві групи правових відносин: основні (вну-
трішні) і похідні (зовнішні) [7, с. 62]. Вну-
трішні утворюють правовий зв’язок між 
безпосередніми сторонами договору: форфей-
тером і клієнтом-експортером, зовнішні – між 
форфейтером та імпортером як боржником 
експортера. Не виключено й інші забезпечу-
вальні зв’язки з банком організатором, бан-
ком-гарантом, третьою особою – емітентом 
цінного паперу, що переданий фортфейтеру 
в забезпечення грошової вимоги. Очевидно, 
що ці правові зв’язки, хоча й тісно пов’язані 
з договором форфейтингу, але не входять у 
його предмет.

Укладення договору форфейтингу має 
певну мету, зокрема й отримання експортером 
грошей замість свого права грошових вимог 
до імпортера, а точніше, прибутку. Ідеться про 
фінансування клієнтів під укладений ними 
договір на поставку товарів, виконання робіт, 
надання послуг, але у сфері зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Інакше кажучи, форфейтер 
купує в експортера грошові вимоги до імпор-
тера, а якщо той видав експортеру вексель, то 
йдеться про купівлю цінного паперу згідно з 
вимогами чинного законодавства, для обігу 
цінних паперів – згідно із Законом України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» [8].

У разі купівлі вимог форфейтер набуває 
право на грошові кошти, які він має одержати 
від боржника, а клієнт не відповідає перед 
форфейтером за те, що надалі вони виявилися  
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менше тієї ціни, яку він заплатив за грошову 
вимогу. Відповідно до ч. 2 ст. 656 ЦК України 
предметом договору можуть бути майнові 
права, а за ч. 3 й право вимоги, якщо така 
вимога не має майнового характеру [3]. До 
договору купівлі-продажу права вимоги засто-
совуються положення про поступку права 
вимоги, якщо інше не встановлено договором 
або законом. Це положення не надає нам під-
став для можливості віднесення форфейтингу 
до договорів купівлі-продажу, а виділення їх 
як виду фінансових послуг.

У разі «купівлі» права вимоги форфейтер 
укладає комерційний договір, ступінь ризику 
якого досить високий. Але він має мету отри-
мання прибутку завдяки подальшій «торгівлі» 
грошовими вимогами як одну з ознак підпри-
ємництва, що закріплена у ст. 42 Господар-
ського кодексу (далі – ГК) України. Відпові-
дальність клієнта настає лише за недійсність 
боргових зобов’язань, права вимоги за якими 
перейшли до форфейтера.

Договір форфейтингу – це нетипова 
домовленість, за якою форфейтер передає 
або зобов’язується передати грошові кошти 
клієнту / експортеру, а клієнт відступає або 
зобов’язується відступити форфейтеру своє 
право грошової вимоги до боржника за зов-
нішньоекономічним контрактом, яке гаран-
товане виданим векселем / тратою або іншим 
борговим документом чи гарантією.

Апріорі визначення переваг однієї дого-
вірної форми кредитування над іншою може 
вестись через їхню економічну ефективність, 
гарантованість суб’єктивних прав та правомір-
них інтересів сторін. Для визначення основних 
переваг форфейтингу для українських та 
не тільки українських позичальників перед 
іншими формами кредитування варто було б 
виходити з позитивної моделі форфейтингу та 
договору форфейтингу, його юридичної харак-
теристики. Проте, як ми встановили, окрім 
Правил, у Німеччині більше нічого немає, і 
треба застосовувати аналогію закону.

Як ми встановили, форфейтинг є різно-
видом кредитування як позики у грошовій 

формі, що надається кредитно-фінансовими 
установами на умовах строковості, платно-
сті та повернення через укладення різновиду 
кредитного договору між кредитором і пози-
чальником, який є стороною зовнішньотор-
гового контракту – матеріально оформленої 
угоди двох або більше суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності та їхніх іноземних 
контрагентів, яка спрямована на встанов-
лення, зміну або припинення їхніх взаємних 
прав і обов’язків у зовнішньоекономічній 
діяльності [9].

Як уже зазначалося, форфейтинг є покуп- 
кою боргових документів без права регресу 
на будь-якого попереднього держателя 
зобов’язання. Форфейтуємі боргові доку-
менти повинні бути погашені в майбут-
ньому. Вони зазвичай виникають у результаті 
поставки товарів чи послуг. З метою усунення 
повторів, а також у зв’язку з тим, що термін 
«форфейтинг», як ми вважаємо, є складо-
вою частиною терміна «фінансові послуги», 
доцільно визначитись у тому, що похідні від 
них терміни «форфейтинг», «форфейтингове  
фінансування», «форфейтування», «угоди 
форфейтування зобов’язань», «форфейтин-
гові угоди», «форфейтигнговий контракт» 
надалі будуть уживатися як синоніми. З іншого 
боку, цей підхід здебільшого відображає еко-
номічну складову частину і менше правову. За 
таких умов нам видається виправданим під-
хід, що був застосований в низці інших дослі-
джень окремих інститутів договірного права.

Відомі дефініції здебільшого відобра-
жають природу всякого договору як право-
вого явища взагалі (домовленість) та його 
окремого прояву стосовно окремого пред-
мета (інститут) зокрема. Подальша можли-
вість виявлення змісту договору форфей-
тингу можлива лише за умови врахування 
його призначення та внутрішнього взає-
мозв’язку. Звідси й потреба встановлення 
причинного зв’язку й питання, чи має цей 
договір самостійний характер, чи є забез-
печенням іншого договору зовнішньо- 
економічного характеру.
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Договір форфейтингу – правова форма 
фінансування експортера до моменту отри-
мання ним оплати за поставлені товари. Інакше 
кажучи, ідеться про продаж спочатку товарів 
іноземному споживачу, а потім грошових 
вимог до останнього – форфейтеру. Спочатку 
вчиняється продаж у формі експорту, а потім 
продається борг імпортера форфейтеру як 
поступка грошової вимоги, що підтверджена 
цінним папером. За таких обставин доцільно 
звернутися до тлумачення купівлі-продажу. 
Якщо виходити з публічного законодавства, 
то відповідно до ст. 14 Податкового кодексу 
(далі – ПК) України [10] продаж товарів – усі 
операції, що здійснюються на підставі догово-
рів купівлі-продажу, міни, поставки й інших 
цивільно-правових договорів, які передбача-
ють передачу прав власності на такі товари за 
плату або компенсацію, незалежно від стро-
ків її надання, а також операції з безоплат-
ного надання товарів. Не є продажем операції 
з надання товарів у межах договорів комі-
сії, зберігання (відповідального зберігання), 
поруки, інших цивільно-правових договорів, 
що не передбачають передачу прав власно-
сті на такі товари. Звідси однозначно можемо 
зробити висновок, що критерієм віднесення 
договору до типу купівлі-продажі є передача 
права власності від продавця до покупця. Як 
влучно сформульовано у ст. 776 Німецького 
цивільного уложення [11], купівлею-прода-
жем є угоди з перенесення права власності від 
однієї особи до іншої за плату, що усуває плу-
танину, яка виникла з розширенням предмета 
купівлі-продажу у ст. 656 ЦК.

Водночас податкове законодавство оперує 
поняттям «купівля-продаж» більш широко, 
зокрема передбачає продаж результатів робіт 
(послуг) – усякі операції цивільно-право-
вого характеру з надання результатів робіт 
(послуг), з надання права на користування або 
на розпорядження товарами, зокрема й нема-
теріальними активами, іншими, ніж товари, 
об’єктами власності за компенсацію, а також 
операції з безоплатного надання результа-
тів робіт (послуг). Продаж результатів робіт 

(послуг) включає, зокрема, надання права на 
користування товарами в межах договорів 
лізингу (оренди), продажу, передачу права на 
підставі авторських або ліцензійних догово-
рів, а також інших способів передачі об’єктів 
авторського права, патентів, знаків для товарів 
і послуг, других об’єктів права інтелектуаль-
ної, зокрема і промислової, власності. Подат-
кове законодавство абстрагується від сфери 
застосування договорів купівлі-продажу й 
орієнтується на внутрішнє і зовнішньоеконо-
мічне застосування. Це слугує розширеному 
застосуванню форфейтингу.

Зв’язок з експортом наводить на висновок, 
що форфейтинг належить до фінансування 
експорту товарів та послуг, а якщо точніше, то 
на практиці більшість форфетингових догово-
рів пов’язані з поставкою товарів у великих 
обсягах чи інноваційного товару. Поставка 
товару може здійснюватися в межах однієї 
країни. Проте більшість договорів форфей-
тингу засновані саме на експортних постав-
ках. Тож справедливо, що зовнішньоекономіч-
ний експортний факторинг є фортфейтингом, 
чи інакше останній – різновид факторингу.

Варто також зауважити можливість засто-
сування різного роду застережень, які харак-
терні для зовнішньоекономічних контрак-
тів. У разі переводу боргового зобов’язання 
на покупця продавець часто використовує 
формулу «без (права) регресу», що охоплює 
передачу всіх ризиків та відповідальності з 
виплати боргу на форфейтера. Звідси й важ-
лива перевага для продавця експортної про-
дукції – отримання реальних грошей відразу 
взамін прибутку, що повинен бути отриманий 
у майбутньому. Покупець за договором фор-
фейтингу дисконтує борговий інструмент за 
прийнятною ставкою і виплачує зразу ж суму 
за вирахуванням дисконту за весь період до 
дати погашення боргу. За умови, що експор-
тер продав у належній формі оформлений 
борговий інструмент (вексель), який гаран-
тований або авальований банком із країни-ім-
портера, – у цей момент його обов’язки за 
цією угодою закінчуються.
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З технічного боку форфейтинг може бути 
представлений як рефінансування за фік-
сованою ставкою товарного кредиту поста-
чальника, що наданий експортером своєму 
клієнту. Таке рефінансування розглядається 
як погашення старої заборгованості шля-
хом випуску нової позики, головним чином 
заміною короткострокових зобов’язань дов-
гостроковими цінними паперами. Цей вид 
експортного фінансування застосовується 
посередництвом дисконту (без права регресу) 
послідовних серій простих векселів чи трат, 
що виставлені як платіжні зобов’язання 
покупця за зовнішньоторговельним контрак-
том з експортером в обмін на отримані товари 
чи послуги. Водночас простий вексель – пись-
мова обіцянка заплатити в майбутньому обу-
мовлену суму. Такий простий вексель засто-
совується як вид комерційного цінного паперу 
без спеціального забезпечення в товарних 
угодах на строк, а також у разі прямого отри-
мання позики [12, с. 128].

У разі укладення договору форфейтингу 
експортер замість дебіторської заборгова-
ності на балансі отримує реальні гроші, що 
збільшує його ліквідність; фінансування 
експортера здійснюється в необхідній йому 
валюті, що має велике значення в разі екс-
порту товарів в ті країни, де нема спільної 

валюти. У зоні євро досягається практично 
повне покриття політичних, економічних та 
інших ризиків коштом банку-форфейтера.

Висновки. Форфейтинг забезпечує кре-
дитування з фіксованою процентною став-
кою. Такий кредит надається форфейтером 
без права регресу на експортера. Експортер 
за договором форфейтингу отримує наявні 
кошти одразу ж після поставки товарів чи 
надання послуг від форфейтера, а той зберігає 
свої вимоги до імпортера. Водночас експортер 
не затрачує кошти та час на адміністрування й 
інкасування своїх боргів. Форфейтер приймає 
на себе валютні та процентні ризики, а також 
кредитні ризики, які пов’язані з державним 
дефолтом і невиконанням зобов’язань гаран-
том за таким контрактом.

Договір форфейтингу є змішаним, комп-
лексним, двостороннім, може бути як реаль-
ним, так і консенсуальним, оплатним, але-
аторним. Його легалізація в національному 
позитивному праві, зокрема в ЦК України, 
сприятиме його популяризації, єдності пра-
ворозуміння та правозастосування. Надалі, 
якщо цього будуть вимагати інтереси україн-
ських експортерів, не виключено й ухвалення 
окремого рамкового закону про форфейтинг. 
Безсумнівно, такий захід лише сприятиме 
збільшенню експортно-імпортних договорів.

Анотація
У статті розглянуто поняття та правову природу договору форфейтингу. Варто відмітити, 

що актуальність дослідження визначається тим, що договір форфейтингу відносно новий у 
системі цивільно-правових договорів України і потребує свого доктринального дослідження, 
внесення змін до Цивільного кодексу України.

Зазначено, що форфейтинг – це одна з форм фінансування в разі зовнішньоекономічних 
контрактів. Визначено, що у світовій практиці склались певні схеми укладення договору фор-
фейтингу, які ми використаємо під час висвітлення зазначених правовідносин. Для експортера, 
що прагне вийти на ринок форфейтингу, необхідно визначити мету його залучення і спільно з 
банком-організатором розробити стратегію виходу позичальника на цей ринок.

Проаналізовано найбільш суттєві ознаки договору форфейтингу, які відображають сутність 
і особливість правового зв’язку між сторонами. Зазначено, що це двосторонній договір, укла-
дений між клієнтом і форфейтером.

Відмічено, що предмет договору створює права й обов’язки як для продавця і форфейтера, 
так і для імпортера (покупця) та гаранта. Виділено, що для двосторонніх договорів характерні 
зустрічна спрямованість і взаємозалежність прав і обов’язків його сторін.
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Зазначено, що предмет форфейтування як основна умова цього договору – це права грошо-
вих вимог експортера до імпортера, перший повинен передати права на них разом із забезпе-
ченням (вексель чи інший борговий документ), а форфейтер прийняти.

Встановлено, що даний договір може передбачати як негайне перерахування грошей на 
рахунок клієнта-експортера в разі передачі векселя, так і зобов’язання передати їх у майбут-
ньому. Договір форфейтингу є оплатним.

Підкреслено, що в договорі форфейтингу простежуються дві групи правових відносин: 
основні (внутрішні) і похідні (зовнішні). Укладення договору форфейтингу має мету – отри-
мання прибутку.

Зроблено висновки, що договір форфейтингу – це нетипова домовленість, що забезпечує 
кредитування з фіксованою процентною ставкою. Він змішаний, комплексний, двосторонній, 
може бути як реальним, так і консенсуальним, оплатним.

Ключові слова: договір, форфейтинг, ознаки, експортер, імпортер, вексель.

Andrienko V.V. Legal nature of forfaiting agreement
Summary
The article considers the concept and legal nature of the forfeiting agreement. It should be noted 

that the relevance of the study is determined by the fact that the forfaiting agreement is a relatively 
new agreement in the system of civil law contracts of Ukraine and requires its doctrinal research and 
requires amendments to the Civil Code of Ukraine.

It is notes that forfaiting is one of the forms of financing in foreign trade contracts. It is determined 
that in the world practice there are certain schemes for concluding a forfeiting agreement, which we 
use in the coverage of these legal relations. It is necessary to determine the purpose of its involvement 
and together with the organizing bank to develop a strategy for the borrower to enter this market.

The most significant features of the forfeiting agreement are analyzed, which reflect the essence 
and peculiarity of the legal relationship between the parties. It is noted that this is a bilateral agreement 
concluded between the client and the forfeiter.

It is notes that the subject of the contract creates rights and obligations for both the seller and the 
forfeiter, as well as the importer (buyer) and the guarantor. It is emphasized that bilateral agreements 
are characterized by a counter-orientation and interdependence of the rights and obligations of its 
parties.

The subject of forfeiting as the main condition of this agreement is the rights of monetary claims 
of the exporter to the importer, the first must transfer the rights to them together with the security 
(promissory note or other debt document), and the forfeiter to accept.

It is establishes that this agreement may provide for the immediate transfer of money to the account 
of the exporting client when transferring the bill, as well as the obligation to transfer them in the future.

It is emphasizes that the forfaiting agreement traces two groups of legal relations: basic (internal) 
and derivative (external). The conclusion of a forfaiting agreement pursues a specific goal – to make 
a profit.

It is concludes that the forfeiting agreement is an atypical agreement. It is mixed, complex, bilateral, 
can be both real and consensual, paid.

Key words: contract, forfaiting, features, exporter, importer, promissory note.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВА ПРИРОДА  
ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ – РЕАЛЬНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ

Постановка проблеми. За свою історію 
оподаткування транспорту пережило безліч 
змін та нововведень. Ретроспектива тран-
спортного податку почалась з проголошення 
незалежності України в 1991 році, і з цього 
часу він зазнав багато змін. Історико-право-
вий розвиток оподаткування транспортних 
засобів дає змогу зрозуміти, яке положення 
і роль він має сьогодні, можливість зробити 
певні висновки та не допустити помилок 
минулих років. Тому в даній статті ми б хотіли 
дослідити динаміку розвитку транспортного 
податку, складність розвитку якого уможлив-
лює його поділ на ряд окремих часових періо-
дів, що характеризують основні події станов-
лення і розвитку транспортного податку.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є розгляд еволюції оподатку-
вання транспортних засобів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Відправ-
ною точкою для етапу становлення оподатку-
вання транспорту стало закріплення податку у 
складі системи оподаткування Закон України 
«Про податок з власників транспортних засо-
бів і інших самохідних машин і механізмів» 
від 11.12.1991р [1]. Відповідно до ст. 1 зазна-
ченого закону платниками податку визнача-
лись підприємства, об’єднання та організації, 
які є юридичними особами, іноземні юри-
дичні особи, а також громадяни України, іно-
земні громадяни та особи без громадянства, 
які мають власні транспортні засоби (авто-
мобілі, мотоцикли, моторолери, трактори та 
мотоблоки) та інші самохідні машини і меха-
нізми на пневматичному ходу. Платниками 
податку визнавались власники моторних  

човнів (катерів, яхт), мотосаней. Ставки та 
порядок сплати податку встановлювався міс-
цевими Радами народних депутатів базового 
рівня. Однак податок не справлявся із влас-
ників машин і механізмів на гусеничному 
ходу, а також зернозбиральних і спеціаль-
них комбайнів з двигунами [1]. Об’єкт опо-
даткування в себе включав чотири категорії,  
а саме: автомобілі легкові, автомобілі ван-
тажні вантажопідйомністю до 7 тон, автомо-
білі вантажні вантажопідйомністю більше 
7 тон та інші самохідні машини і механізми,  
а також мотоцикли, моторолери та мотоб-
локи. Ставка податку визначалась від потуж-
ності двигуна, або з кожної кінської сили,  
або з кожного кіловата потужності.

Етап уніфікації транспортного податку. 
Наступним етапом у становленні транспорт-
ного податку можна вважати Закон України 
від 18 лютого 1997 «Про внесення змін в 
Закон України «Про податок з власників тран-
спортних засобів і інших самохідних машин 
і механізмів» [2]. Вказаний закон вніс зміни, 
які торкнулись проблеми абсолютної ставки, 
оскільки при значних темпах інфляції це було 
нерозумним, внаслідок чого ставку податку 
стали обчислювати від мінімальної заробітної 
плати. Однак вказана прив’язка проіснувала 
відносно недовго для сільськогосподарських 
товаровиробників. У зв’язку із чим у 1998 році 
в порядку експерименту приймається Закон 
України «Про запровадження в порядку екс-
перименту єдиного (фіксованого) податку 
для сільськогосподарських товаровиробни-
ків» від 15 січня 1998, яким для сільсько-
господарських товаровиробників учасників  



20 № 14/2021                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

експерименту із запровадження єдиного по- 
датку на території Глобинського району Пол-
тавської області, Старобешівського району 
Донецької області та Ужгородського району 
Закарпатської області до 31 грудня 2000 року 
зупинено дію Закону України «Про податок 
з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів». Так, госпо-
дарства сплачували єдиний податок, який 
включав в себе 12 податків та зборів, до пере-
ліку якого входив також податок із власників 
транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів.

Даним законом об’єктом оподаткування 
визначалась земля, а саме площа ріллі або 
площа порівняної ріллі, переданої сільсько-
господарському товаровиробнику у власність 
або наданої йому d користування. Ставка 
встановлювалась за гектар порівняної ріллі з 
урахуванням коефіцієнта родючості гектара 
ріллі кожного господарства [3]. Слід зазна-
чити, що ставка єдиного податку визначалась 
у грошовій або у натуральній формі. При-
чому реалізація податкового обов’язку у нату-
ральній формі була більш ефективною. Слід 
наголосити, що експеримент позитивно впли-
нув на порядок оподаткування. По-перше, 
спростилась процедура звітності, з’явилися 
стимули інтенсивного використання всієї 
землі. По-друге, справляння податків помітно 
зросло, що мало значення для прийняття у 
1999 році Закону України «Про фіксований 
сільськогосподарський податок» від 17 грудня 
1998 року, яким описаний вище експеримент 
поширений на всю територію країни [4]. 
Порядок оподаткування сільськогосподар-
ських підприємств збережений той самий, 
що і в експериментальних умовах при деяких 
особливостях. Так, у фіксований податок не 
включено ПДВ, прибутковий податок із гро-
мадян та акцизи.

Крім того, Верховною Радою України 
17 лютого 2000 прийнято Закон України «Про 
економічний експеримент щодо стабілізації 
роботи підприємств легкої та деревооброб-
ної промисловості Чернівецької області», 

який діяв на території Чернівецької області 
у період з 1 липня 1999 року по 1 липня 
2001 року [5]. Цим Законом було зупинено 
дію Закону України «Про податок з власників 
транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів» на період проведення 
експерименту для підприємств, які є його 
учасниками.

Наступним нормативно-правовим актом, 
що стосувався транспортного оподаткування, 
став Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо фінансування 
дорожнього господарства» від 16 липня 
1999 року, який набрав чинності 1 січня 
2000 року та містив суттєві зміни [6]. Так, змі-
нено європейську грошову одиницю на націо-
нальну грошову одиницю України, відкориго-
вано податкові пільги (наприклад, звільнено 
від сплати податку навчальні заклади, які 
повністю фінансуються з бюджетів, однак за 
умови, що вони використовуються за призна-
ченням), строки сплати податку диференційо-
вано для фізичних та юридичних осіб. Також 
доповнено статтю щодо штрафних санкцій. 
Аналіз статті щодо терміну сплати дозволяє 
стверджувати, що конкретного терміну не 
було визначено, а сплата проводилась перед 
реєстрацією, перереєстрацією або технічним 
оглядом транспортних засобів. Саме в цей 
період податок став диференціюватися від 
вида транспортного засобу. Водночас звіль-
нено від сплати податку інвалідів відповідно 
до ухваленого 22 серпня 2000 року Закону 
України «Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо оподаткування підприємств 
та організацій громадських організацій інва-
лідів» від 13 липня 2000 року. Незначні зміни 
до Закону України «Про податок з власників 
транспортних засобів і інших самохідних 
машин і механізмів» внесені Законом України 
«Про порядок погашення зобов’язані, платни-
ків податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами» від 21 грудня 2000 p.

У 2005 році постановою Кабінету Міністрів 
України затверджено Державну програму 
розвитку автомобільних доріг загального  
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користування на 2007–2011 роки. У цьому нор-
мативно-правовому акті зазначено проблему 
розвитку автомобільних доріг, а саме: тран-
спортно-експлуатаційний стан автомобільних 
доріг, мостів та дорожньої інфраструктури не 
забезпечує швидкого, комфортного, економіч-
ного та безпечного перевезення пасажирів ван-
тажів, а отже, прискореного соціально-еконо-
мічного, екологічно збалансованого розвитку 
держави, підвищення конкурентоспроможно-
сті автомобільних доріг щодо забезпечення 
транзитних перевезень і розвитку автомобіль-
ного туризму [7]. Фінансування зазначеної 
програми передбачалось здійснити за рахунок 
коштів, визначених Законом України «Про 
податок з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів» та ін.

Варто підкреслити, що протягом 
1991–2011 років видавалась велика кількість 
нормативно-правових актів, роз’яснюючих 
порядок застосування Закону України «Про 
податок з власників транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів», 
та внесені зміни до нього, що в подальшому 
привело до порушення стабільності. Ситуа-
ція дещо покращилась у зв’язку з прийняттям 
Податкового кодексу України, який можна 
виділити в період оптимізації.

Період перетворення пов’язано з радикаль-
ними змінами в політичному та економічному 
житті країни, в результаті повного рефор-
мування податкової системи України. При-
йняття Податкового кодексу України внесло 
суттєві зміни. По-перше, податок із власників 
транспортних засобів та інших самохід-них 
машин і механізмів замінив загальнодержав-
ний збір за першу реєстрацію транспортного 
засобу. Платниками збору були юридичні та 
фізичні особи, які здійснювали першу реє-
страцію в Україні транспортних засобів, що 
відповідно до статті 232 Податкового Кодексу 
України було об’єктом оподаткування [8]. 
По-друге, він мав широке коло об’єктів опо-
даткування, оскільки до переліку входив не 
тільки наземний транспорт, а й ще повітряний 
та водний.

Нормативне регулювання оподаткування 
транспорту зазнало кардинальних змін у 
2014 році. Чинний на сьогодні транспортний 
податок введено Законом України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо 
податкової реформи» [9]. Новий податок замі-
нив свого попередника та мав низку нова-
цій. Первісна його модель передбачала об’єм 
циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. та кіль-
кість років, що минули з року випуску тран-
спортного засобу, а саме з дати випуску не 
більше п’яти років, що підпадало під крите-
рії оподаткування. Крім того, чітко закріплені 
та систематизовані усі елементи податку, 
який сплачувався систематично протягом 
всього періоду перебування об’єкта оподат-
кування у власності платника податку. Разом 
із тим Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо податкової 
реформи» критерій об’єму циліндрів двигуна 
понад 3000 куб. см. скасували, замінивши 
його на середньоринкову вартість легкового 
автомобіля, яка повинна була становити понад 
750 розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року [10]. Вже у 2017 році Законом 
України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2017 році» знижено 
середньоринкову вартість оподатковуваних 
транспортних засобів до 375 розмірів міні-
мальної заробітної плати, що також свідчить 
про порушення принципу стабільності [11]. 
Законодавець Законом України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу України 
щодо покращення інвестиційного клімату в 
Україні» поклав на центральний орган вико-
навчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику економічного, 
соціального розвитку і торгівлі обов’язок 
щодо визначення вартості легкового автомо-
біля відповідно до методики, яку затверджує 
Кабінет Міністрів України [12].
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Однак слід зазначити той факт, що в запро-
вадженні нового майнового податку є свої, 
на наш погляд, недоліки. Перший із них – це 
порушення принципу стабільності під час 
його запровадження, оскільки місцеві ради 
були змушені приймати та оприлюднювати 
рішення про встановлення транспортного 
податку в більш пізні строки (6 місяців до по- 
чатку бюджетного періоду, що настає за пла-
новим періодом), що суперечить статті 12.5  
Податкового кодексу України [8]. Дана про-
блема викликала чимало судових спорів. Крім 
того, в Законі України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких зако-
нодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 
2017 році» була спроба в прикінцевих та пере-
хідних положеннях нехтувати принципом 
стабільності, що суперечить нормам Податко-
вого кодексу України.

По-друге, допускалося «заокруглення» 
контролюючими органами об’єму цилін-
дрів двигуна. Міністерство розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства 
України визначає середньоринкову вартість 
транспортного засобу у відповідному році, 
а контролюючі органи виносили подат-
кові повідомлення-рішення із «заокруглен-
ням» технічних характеристик автомобіля. 
Так, податковим органом порушено один із 
принципів, передбачений підпунктом 4.1.4.  
пункту 4.1. статті 4 Податкового кодексу 
України – презумпція правомірності рішень 
платника податку в разі, якщо норма закону 
чи іншого нормативно-правового акта, вида-
ного на підставі закону, або якщо норми різ-
них законів чи різних нормативно-правових 
актів припускають неоднозначне (множинне) 
трактування прав та обов’язків платників 
податків або контролюючих органів, внас-
лідок чого є можливість прийняти ріше- 
ння на користь як платника податків, так і  
контролюючого органу [8].

Зазначене узгоджується із правовою пози-
цією Верховного Суду із цього питання. До 
прикладу, постанова Верховного Суду від 

05.11.2018 у справі № 822/2687/17. Верховний 
Суд зазначив, що в рішенні суду повинно бути 
вказана наявність норми закону чи іншого 
нормативно-правового акта, виданого на під-
ставі закону, з якого б вбачалася можливість 
застосування приблизного (заокругленого) 
показника об’єму циліндрів двигунів автомо-
білів, які визначені в переліку, затвердженому 
Мінекономрозвитку. До того ж, вирішення 
спору на користь платника податків зумов-
лено як прогалиною в нормативному регу-
люванні вказаних правовідносин, так і поло-
женнями податкового принципу презумпції 
правомірності рішень платника податків [13].

Доволі цікавим також є правовий висновок, 
Верховного Суду в постанові від 12.06.2018 р. 
у справі № 813/3965/17, відповідно до якого, 
обов’язок щодо визначення середньоринкової 
вартості транспортного засобу законодавець 
покладає на центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику економіч-
ного розвитку. Межі повноважень податкового 
органу полягають виключно у прийнятті подат-
кового повідомлення-рішення на підставі розмі-
щеної на офіційному веб-сайті Мінекономроз-
витку інформації про автомобілі, які є об’єктом 
оподаткування транспортним податком у подат-
ковому році [14]. Однак, як вже зазначалось  
у 2016, прив’язку до об’єму двигуна скасовано.

Третя вада полягає у правовому регулю-
ванні бази оподаткування. Оскільки базою 
оподаткування виступає легковий автомобіль, 
що підпадає під визначені характеристики. 
Слід зазначити, що попередник транспорт-
ного податку – загальнодержавний збір за 
першу реєстрацію транспортного засобу – мав 
дуже широке коло об’єктив оподаткування. 
Чому не розширити цей перелік? Включити 
до якого: мотоцикли, літаки, судна, яхти, що 
значно наповнить місцеві бюджети.

Четвертий недолік – неналежні межі роз-
мірів штрафів за несплату транспортного 
податку, оскільки до платників податку, які 
ухиляються від його сплати, накладають 
штраф у розмірі 340 грн, а в разі повторній 
несплаті – 1020 грн.
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Наступною вадою можна назвати те, що в 
кожній адміністративно-територіальній оди-
ниці суми сплачуваного податку відрізня-
ються, оскільки прив’язка робиться до місця 
реєстрації автомобіля, тобто автомобіль може 
використовуватись в будь-якій місцевості, а 
сплаті податок підлягає там, де зареєстровано 
авто. Крім того, в певній місцевості, напри-
клад у селищі, не кожен може дозволити при-
дбати авто, яке оподатковується транспорт-
ним податком, тому надходження від нього 
або є мізерними, або взагалі не наповнюють 
місцевий бюджет. Також у зв’язку з підви-
щенням мінімальної заробітної плати відбу-
лось падіння податкових надходжень із тран-
спортного податку, адже знизилась кількість 
оподатковуваних автомобілів. Ураховуючи 
низьку долю транспортного податку в струк-
турі податкових надходжень до місцевих 
бюджетів, механізм транспортного податку 
підлягає подальшій модернізації для еконо-
мічного розвитку країни.

Період оптимізації. У 2020 році Кабінетом 
міністрів України схвалено проєкт Закону 
України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень», яким запропоно-
вано внести зміни до об’єкта оподаткування 
транспортного податку, а саме – знизити 
середньоринкову вартість оподатковуваних 
транспортних засобів, що одразу розширить 
їх перелік [15]. Однак якщо депутати підтри-
мують дану пропозицію, то це «вдарить по 
гаманцю» основної маси населення держави.

Висновки. Аналіз історико-правової при-
роди транспортного податку показав, що, 
не дивлячись на різноманіття шляхів його 
реформування, розроблялись більш нові, 
покращені умови розвитку транспортного 
податку. І наразі наша країна прагне його 
вдосконалити, враховуючи інтереси держави, 
територіальних громад, платників податку, з 
урахуванням сучасних умов та стану екології.

Анотація
У статті проаналізовано еволюцію оподаткування транспортних засобів, починаючи із про-

голошення незалежності України в 1991 році до теперішнього часу. Автором досліджено дина-
міку розвитку транспортного податку та врахована складність його розвитку, зроблено поділ 
на ряд окремих часових періодів, що характеризують основні події становлення і розвитку 
транспортного податку. Зосереджено увагу на проблемних моментах чинного транспортного 
податку в Податковому кодексі України. Проаналізовано актуальні постанови Верховного 
Суду в спорах щодо транспортного податку, а саме: щодо «заокруглення» контролюючими 
органами об’єму циліндрів двигуна та щодо меж повноважень податкового органу, які поляга-
ють виключно у прийнятті податкового повідомлення-рішення, а обов’язок щодо визначення 
середньоринкової вартості транспортного засобу законодавцем покладено на центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку.

Автором проаналізовано проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджет-
них надходжень», яким запропоновано внести зміни до об’єкта оподаткування транспортного 
податку, а саме знизити середньоринкову вартість оподатковуваних транспортних засобів, що 
одразу розширить їх перелік. Зроблено висновок щодо доцільності його прийняття.

На завершення автором зроблено висновок, щодо справляння транспортного податку в 
такому вигляді, в якому він існує сьогодні, є малоефективним, тому наразі наша країна прагне 
його вдосконалити, враховуючи інтереси держави, територіальних громад, платників податку, 
з урахуванням сучасних умов та стану екології.

Ключові слова: податок, транспортний податок, платник податку, оподаткування, тран-
спортний засіб.
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Klimenko D.I. Historical and legal nature of vehicle taxation – contemporary reality
Summary
The article analyzes the evolution of vehicle taxation from the proclamation of Ukraine’s 

independence in 1991 to the present. The author studies the dynamics of transport tax development 
and taking into account the complexity of its development, the division is made into a number of 
separate time periods that characterize the main events of formation and development of transport tax. 
The focus is on the problematic aspects of the current transport tax in the Tax Code of Ukraine. The 
current rulings of the Supreme Court in disputes regarding the transport tax are analyzed, namely: 
regarding the rounding of the engine cylinders by the controlling bodies and regarding the limits 
of the tax authority’s powers, which consist exclusively in making a tax notice-decision and the 
obligation to determine the average market value. vehicle legislator is entrusted to the central body of 
executive power, which implements the state policy of economic development.

The author analyzes the draft Law of Ukraine “On Amendments to the Tax Code of Ukraine and 
Certain Legislative Acts of Ukraine to Ensure Balanced Budget Revenues”, which proposes to amend 
the object of transport tax, namely to reduce the average market value of taxable vehicles, which will 
immediately expand their list. The conclusion on expediency of its acceptance is made.

At the end, the author concluded that the collection of transport tax in the form in which it is 
today – ineffective, so at present our country seeks to improve it, taking into account the interests of 
the state, local communities, taxpayers, taking into account modern conditions and environmental 
conditions.

Key words: tax, transport tax, taxpayer, taxation, vehicle.
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СПОСОБИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ ДОХОДІВ1

1 Робота виконана в рамках проєкту № 0120U100474 «Розробка 
методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії 
легалізації злочинних доходів» 0120U100474.

Постановка проблеми. Однією з найбіль-
ших перешкод для підтримки міжнародної 
фінансової системи, що ефективно діє, є від-
мивання грошей. Глобальне явище та міжна-
родний виклик, відмивання грошей є фінан-
совим кримінальним правопорушенням, яке 
часто включає складну низку операцій та 
численні фінансові установи в багатьох іно-
земних юрисдикціях [1, с. 122]. Відмивання 
грошей, що є загальним елементом більшості 
корупційних діянь, робить злочинний дохід 
легітимним. Корупціонер може придбати 
нерухомість за злочинні кошти, наприклад 
накопичить портфель активів, щоб незаконне 
багатство здавалося законно здобутим. Отже, 
успішне відмивання доходів, отриманих зло-
чинним шляхом, захищає та дає можливість 
злочинним починанням [2, с. 76]. Боротьба 
з відмиванням грошей нині розглядається як 
пріоритетний напрям протидії організова-
ній злочинності в більшості країн світу. Крім 
того, відмивання грошей також надзвичайно 
важко розслідувати та переслідувати. Вико-
нання останнього завдання покладається на 
правоохоронні органи. Хотіли б наголосити, 
що інституційна побудова системи правоохо-
ронних органів перебуває у стані перманент-
ного становлення, на тлі якого створюються 
інституції, призначенням яких є запобігання 
легалізації доходів, зокрема й здобутих коруп-
ційним шляхом [3, с. 62]. Що стосується тих 

правоохоронних органів, що нині уповнова-
жені протидіяти легалізації доходів, то до них 
належать:

1) органи Національної поліції, що здій-
снюють досудове розслідування криміналь-
них правопорушень, передбачених Законом 
України про кримінальну відповідальність, 
крім тих, які віднесені до підслідності інших 
органів досудового розслідування;

2) Національне антикорупційне бюро 
України, що уповноважене розслідувати 
випадки вчинення кримінального правопо-
рушення, відповідальність за скоєння якого 
передбачена у ст. 209 Кримінального кодексу 
України (стосовно працівників юридичних 
осіб публічного права);

3) Спеціалізована антикорупційна прокура-
тура й органи прокуратури, на які покладено 
завдання зі здійснення нагляду за додержан-
ням законів під час проведення оператив-
но-розшукової діяльності, досудового розслі-
дування кримінальних правопорушень;

4) Державне бюро розслідувань, яке здійс-
нює досудове розслідування кримінальних пра-
вопорушень, що вчинені вищими посадовими 
особами; службовими особами Національного 
антикорупційного бюро України та Спеціалізо-
ваної антикорупційної прокуратури [4].

Формулювання завдання дослідження. 
Стаття присвячена розгляду способів взаємо-
дії правоохоронних органів у сфері протидії 
легалізації корупційних доходів.

Виклад основного матеріалу. Право- 
охоронні органи під час своєї діяльності  



27№ 14/2021                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

взаємодіють з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, іншими 
органами влади, підприємствами, установами 
й організаціями, банками й іншими фінансо-
вими установами. Категорія «взаємодія» засто-
совується в різних сферах наукового пізнання, 
зокрема й у праві. Вказана категорія найчас-
тіше досліджується вченими в царині криміно-
логії, кримінального процесу, криміналістики 
й оперативно-розшукової діяльності [5, с. 82]. 
Так, Г. Матусовський розглядає взаємодію як 
узгоджену діяльність правоохоронних, контро-
люючих та інших державних органів, спрямо-
вану на досягнення спільної мети з мінімаль-
ною витратою сил, засобів і часу [6, с. 226]. 
Натомість у кримінальному провадженні під 
взаємодією С. Тищенко розуміє дії учасників 
кримінального процесу, які, реалізуючи свої 
повноваження стосовно один одного, сприя-
ють виконанню загальних завдань криміналь-
ного провадження. Характер взаємодії може 
бути різним, залежно від того, керуються без-
посередні учасники спільним інтересом чи 
відмінними. Головне, щоб у результаті була 
досягнута мета, визначена для системи, у якій 
ці суб’єкти взаємодіють [7, с. 105].

У ч. 2 ст. 19 Конституції України визна-
чено, що органи державної влади та місцевого 
самоврядування зобов’язані діяти тільки на 
підставі, у межах повноважень та способом, 
які передбачені Конституцією та законами 
України. Тому в будь-якого способу взаємодії 
повинна бути правова підстава для можливо-
сті його застосування [8, с. 462].

Розлогий перелік правоохоронних орга-
нів, уповноважених протидіяти легалізації 
корупційних доходів, зумовлює необхідність 
пошуку конкретних способів та методів 
співпраці з метою побудови єдиної страте-
гії протидії й обрання оптимальних із них. 
Системний аналіз нормативних джерел доз-
воляє виокремити кілька способів взаємодії 
правоохоронних органів один з одним у сфері 
протидії легалізації корупційних доходів.

По-перше, обмін інформацією. Порядок 
обміну інформацією, зокрема й оперативною,  

проведення спільних заходів між правоохо-
ронним органами, що наділені повноважен-
нями у сфері протидії відмиванню коруп-
ційних доходів, встановлюється спільними 
наказами відповідних органів, та/або орга-
нів, що забезпечують нормативно-правове 
регулювання їхньої діяльності. Для безпосе-
реднього виявлення фактів легалізації (від-
мивання) коштів злочинного походження 
використовуються оперативні можливості 
різних правоохоронних органів, методи еко-
номічного аналізу, дані автоматизованих 
інформаційно-пошукових систем, оперативне 
супроводження окремих галузей національ-
ної економіки тощо. Використання такого 
напряму дозволяє через виявлення легалізації 
(відмивання) коштів злочинного походження 
встановити факт учинення предикатного зло-
чину (джерела отримання доходу злочинного 
походження). Нерідко проведеними захо-
дами оперативно-розшукового спрямування 
неможливо встановити обставини вчинення 
предикатного злочину, тобто формально всі 
наявні ознаки свідчать про легалізацію (від-
мивання) коштів злочинного походження, але 
неможливо встановити обставини щодо зло-
чинного отримання такого доходу [9, с. 288]. 
Саме тому обмін інформацією є вкрай важли-
вим. Порядок доступу визначається відповід-
ними міжвідомчими угодами / договорами, 
спільними наказами / розпорядженнями та 
протоколами до них або в порядку електро-
нної інформаційної взаємодії, якщо інше не 
передбачено законом [10].

По-друге, спільний аналіз динаміки зло-
чинної діяльності, прогнозування подаль-
ших її тенденцій. Обсяг учинених злочинів 
у фінансовій системі стабільно перебуває на 
високому рівні. Одним із найбільш пошире-
них та найбільш небезпечних кримінальних 
правопорушень, відповідальність за вчинення 
якого передбачена розд. VII Кримінального 
кодексу України, є легалізація (відмивання) 
майна, одержаного злочинним шляхом. Дане 
кримінальне правопорушення характеризу-
ється високою суспільною небезпечністю, 
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адже є своєрідним етапом злочинної діяль-
ності та досить часто пов’язане з корупцією, 
сприяє її формуванню, фінансуванню та про-
гресу; може негативно впливати на відносини 
власності; фінансово-кредитну систему, пра-
восуддя [11, с. 134]. Спільне вивчення дина-
міки основних елементів економічного зло-
чинності дає можливість оцінити найбільш 
сильні зрушення. Такі дослідження є важли-
вими для отримання висновків про такі, що 
найбільш інтенсивно зростають, напрями, 
способи та конкретні приклади кримінально 
протиправних діянь, а також виявлення небез-
печних тенденції в економічній злочинності, 
прогнозування майбутніх можливих сплесків 
легалізації корупційних доходів [12, с. 56].

По-третє, вагомим способом взаємодії під 
час розслідування легалізації (відмивання) 
коштів злочинного походження традиційно 
вважають діяльність слідчих і співробітни-
ків оперативних підрозділів на початку кри-
мінальної процесуальної діяльності. Вона 
полягає у спільних заходах під час одержання 
інформації про можливе кримінальне пра-
вопорушення та сумісному аналізі наявних 
матеріалів. Загалом у формуванні загальних 
засад і створенні окремих методик розсліду-
вання економічних злочинів роль цього спо-
собу непроцесуальної взаємодії слідчого зі 
співробітниками оперативних підрозділів, 
ученими підкреслювалась як особливо зна-
чуща [8, с. 462]. Адже саме вона дозволяє 
уникнути затягування досудового розсліду-
вання та сприяє оперативному розслідуванню 
і розшуку винних.

По-четверте, розгляд та вдосконалення 
практичної діяльності з виявлення, роз-
криття, розслідування злочинних дій, запо-
бігання останнім. Діяльність того чи іншого 
правоохоронного органу передбачає певні 
процесуальні, тактичні та методичні особли-
вості функціонування. Деякі із цих елемен-
тів можуть бути більш ефективними. Саме 
тому спільні координаційні наради дозволя-
ють обмінюватися досвідом успіхів та до- 
свідом недоліків із метою недопущення їх 

повторення, як у діяльності того правоохорон-
ного органу, що їх уже допустив, так і інших 
правоохоронних органів, які уповноважені 
протидіяти легалізації корупційних доходів.

По-п’яте, вивчення міжнародної прак-
тики протидії легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та розробка нових про-
позицій у цій сфері [13, с. 118]. Організація 
ефективної системи запобігання легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом, та 
боротьбі із цим явищем у країні та за кордо-
ном може значно зменшити мотивацію отри-
мання таких доходів, виявити та знищити 
джерела походження, отже, зменшити кіль-
кість незаконних доходів. У цьому контексті 
запобігання, боротьба з відмиванням грошей 
стали одним із найважливіших завдань для 
кожної окремої країни та для всього міжна-
родного співтовариства. Закордонний досвід 
дозволяє виділити низку пріоритетних напря-
мів запобігання та протидії відмиванню гро-
шей: 1) розроблення системи спеціалізації та 
координації влади з метою розробки та реа-
лізації стратегії боротьби із транскордонною 
організованою злочинністю; 2) формування 
правової бази для взаємодії правоохоронних 
органів кожної країни зі спеціалізованими 
міжнародними організаціями; 3) розробка 
нових механізмів моніторингу та виявлення 
осіб, пов’язаних з організованими злочин-
ними групами; 4) посилення контролю за 
валютними операціями; 5) удосконалення 
механізмів взаємодії між банківськими уста-
новами, правоохоронними органами та спе-
ціалізованими міжнародними установами 
[14, с. 166–167]. Узагальнення позитивного 
досвіду закордонних держав дозволяє визна-
чити оптимальні способи та методи проти-
дії цьому кримінальному правопорушенню, 
розробити рекомендації для законодавця та 
спільні рекомендації із правозастосування.

Стосовно сучасного стану взаємодії право-
охоронних органів у сфері протидії легалізації 
корупційних доходів, то аналіз меморандумів 
про співпрацю, спільних наказів цих органів 
яскраво демонструє: відсутність системної 
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злагодженої взаємодії за всіма необхідними 
напрямами, відсутність передумов та взає-
мовигідної співпраці, без замовчування фак-
тів і відомостей [15, с. 98].

Відсутність належного розподілу повно-
важень неминуче веде до їх штучного суб’єк-
тивного переділу окремими персоналіями 
із правоохоронних органів. Наприклад, 
19 вересня 2018 р. керівник Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури Назар Холод-
ницький повідомив, що його охорона виявила 
пристрій, який нібито встановили для про-
слуховування будівлі прокуратури. Пізніше, 
на місце подій приїхали співробітники управ-
ління спецоперацій Національного антико-
рупційного бюро України, і, за словами Назара 
Холодницького, побили його водія. Також у 
Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 
повідомили, що знайшли автомобіль, у якому 
перебувають працівники Національного анти-
корупційного бюро України. У самому Наці-
ональному антикорупційному бюро України 
повідомили, що не мали наміру прослуховувати  
керівника Спеціалізованої антикорупційної  
прокуратури [16].

Важливо забезпечити розуміння між орга-
нами, які розглядатимуть легалізацію коруп-
ційних доходів, для налагодження ефективної 
роботи у формі швидкого, повного, усебіч-
ного та неупередженого досудового розсліду-
вання та судового розгляду. Питання взаємо-
дії правоохоронних органів під час розгляду 
кримінальних проваджень є важливим аспек-
том функціонування належних підрозділів та 
проведення надалі повного, швидкого, усе-
бічного та неупередженого досудового роз-
слідування; збирання доказів (зі збереженням 
їхніх юридичних властивостей), їх правиль-
ного закріплення, притягнення винних осіб 
до кримінальної відповідальності за правопо-
рушення [17, с. 63].

Упровадження досить розлогої системи 
правоохоронних органів, які уповнова-
жені протидіяти легалізації незаконних 
доходів, передбачає ужиття таких захо-
дів: 1) уточнення меж, обсягів та ступеня  

конкретних повноважень, якими можуть 
бути наділені спеціалізовані антикорупційні 
органи. Ідеться про чітке розмежування та 
співвідношення низки ключових функцій – 
правоохоронних, правозастосовних, право-
захисних, правовстановлювальних, право-
забезпечувальних, правопримушувальних, 
правовідновлювальних. Надзвичайно 
складними перспективними завданнями для 
таких органів є: встановлення контролю 
та нагляду за діяльністю, які мають бути 
надійно забезпечені принаймні на трьох рів-
нях: внутрішньовідомчому (за допомогою 
підрозділів внутрішньої безпеки/внутріш-
нього контролю); зовнішньополітичному 
(прокуратура та її спеціальні підрозділи, 
Президент України, Верховна Рада України, 
Кабінет Міністрів України й інші уповнова-
жені органи держави та їх особи); громад-
ському (громадські організації, комітети, 
засоби масової інформації тощо); 2) нала-
годження тісної співпраці / взаємодії один 
з одним та з іншими правоохоронними / 
правозастосовними органами (наприклад, у 
частині видання міжвідомчих наказів, про-
ведення спільних операцій, обміну інфор-
мацією, отримання доступу до відповідних 
архівів, використання негласного апарату, 
матеріально-технічних ресурсів, підготовки 
кадрів) [18, с. 144].

Висновки. З огляду на викладене вище, 
у нормативних джерелах способи взаємодії 
правоохоронних органів один з одним у сфері 
протидії легалізації корупційних доходів 
викладені досить фрагментарно, без будь-якої 
конкретики стосовно конкретних меж, обся-
гів та ступеня співпраці. Означена ситуація 
неминуче веде до різного роду зловживань 
та конфліктів. На нашу думку, з огляду на 
важливість завдання із протидії легалізації 
корупційних доходів, принциповим завдан-
ням є чітке нормативне закріплення способів 
та методів співпраці правоохоронних органів 
один з одним у цій сфері, запровадження адмі-
ністративної відповідальності за невжиття 
заходів або ухилення від такої співпраці.



30 № 14/2021                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Анотація
Стаття присвячена важливій і актуальній темі – дослідженню способів взаємодії правоохо-

ронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів. Наголошено, що однією з 
найбільших перешкод для підтримки міжнародної фінансової системи, що ефективно діє, є 
відмивання грошей. Крім того, відмивання грошей також надзвичайно важко розслідувати та 
переслідувати. Виконання останнього завдання покладається на правоохоронні органи. Розло-
гий перелік правоохоронних органів, уповноважених протидіяти легалізації корупційних дохо-
дів, зумовлює необхідність пошуку конкретних способів та методів співпраці з метою побу-
дови єдиної стратегії протидії, обрання оптимальних із них. Системний аналіз нормативних 
джерел дозволяє виокремити кілька способів взаємодії правоохоронних органів один з одним 
у сфері протидії легалізації корупційних доходів. Ними є: обмін інформацією; спільний ана-
ліз динаміки злочинної діяльності, прогнозування подальших її тенденцій; взаємодія під час 
розслідування легалізації (відмивання) коштів злочинного походження; розгляд та вдоскона-
лення практичної діяльності з виявлення, розкриття, розслідування злочинних дій, запобігання 
останнім, вивчення міжнародної практики протидії легалізації доходів, одержаних злочинним 
шляхом, та розроблення нових пропозицій у цій сфері.

Зроблено висновок, що способи взаємодії правоохоронних органів один з одним у сфері 
протидії легалізації корупційних доходів викладені досить фрагментарно, без будь-якої кон-
кретики щодо меж, обсягів та ступеня співпраці. Означена ситуація неминуче веде до різного 
роду зловживань та конфліктів. На нашу думку, з огляду на важливість протидії легалізації 
корупційних доходів, принциповим завданням є чітке нормативне закріплення способів та 
методів співпраці правоохоронних органів один з одним у сфері протидії легалізації корупцій-
них доходів, запровадження адміністративної відповідальності за невжиття заходів або ухи-
лення від такої співпраці.

Ключові слова: корупція, легалізація злочинних доходів, правоохоронні органи, протидія 
легалізації злочинних доходів, взаємодія, способи взаємодії.

Bondarenko O.S. Ways of interaction of law enforcement authorities in the field of countering 
legalization of corruption incomes

Summary
The article is devoted to an important and relevant topic – the study of ways of interaction of 

law enforcement agencies in the field of combating money laundering. It is emphasized that one of 
the biggest obstacles to maintaining an effective international financial system is money laundering. 
Money laundering is also extremely difficult to investigate and prosecute. This task is entrusted to law 
enforcement agencies. An extensive list of law enforcement agencies authorized to combat money 
laundering necessitates the search for specific ways and methods of cooperation in order to build 
a common strategy to combat and select the most optimal ones. Systematic analysis of regulatory 
sources allows us to identify several ways of law enforcement agencies to interact with each other 
in the field of combating money laundering. These are: information exchange; joint analysis of the 
dynamics of criminal activity, forecasting its further trends; interaction during the investigation of 
money laundering; consideration and improvement of practical activities for detection, investigation, 
prevention of criminal acts and study of international practice in combating money laundering and 
development of new proposals in this area.

It is concluded that the ways of interaction of law enforcement agencies in the field of combating 
money laundering are set out in a rather fragmentary manner, without any specifics regarding the 
specific boundaries, scope and degree of cooperation. This situation inevitably leads to all sorts of 
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abuses and conflicts. In our opinion, given the importance of the task of combating money laundering. 
The main task is to clearly regulate the ways and methods of cooperation between law enforcement 
agencies in combating money laundering and the introduction of administrative liability for failure to 
take measures or evasion of such cooperation.

Key words: corruption, legalization of criminal proceeds, law enforcement agencies, counteraction 
to legalization of criminal proceeds, interaction, ways of interaction.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ КРИМІНАЛЬНИМ 
ПРАВОПОРУШЕННЯМ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Здійснення 
вивчення зарубіжного досвіду протидії 
корупційним кримінальним правопорушен-
ням дозволить: по-перше, зрозуміти сту-
пінь реґламентації відповідних криміналь-
но-правових і кримінологічних положень 
на рівні окремих держав; по-друге, здійс-
нити оцінку того, наскільки законодавці 
окремих країн урахували вимоги міжна-
родних та європейських антикорупційних 
конвенцій, договорів, протоколів, директив 
та інших документів; по-третє, з’ясувати 
особливості антикорупційних нормативно- 
правових положень та правозастосовної 
практики в аналізованих державах, виді-
лити в них позитивні та негативні тенден-
ції, принципи побудови антикорупційної 
політики, специфіку понятійного апарату 
тощо.

Україна подекуди здійснює імплементацію 
неадекватно, неоднозначно та майже меха-
нічно (дослівно) запозичує конвенційні поло-
ження.

На наш погляд, доктринальні визначення 
корупційних кримінальних правопорушень 
можуть мати лише допоміжне значення, 
оскільки чинний закон України про кри-
мінальну відповідальність безпосередньо 
визначає формат такого роду правопорушень.

На жаль, у небагатьох працях вітчизняних 
учених-криміналістів щодо цього містяться 
лише «точкові» положення щодо криміналь-
них правопорушень, пов’язаних із корупцією. 
У жодній з них не наведена хоча б загальна 
концепція щодо такого роду правопорушень, 

не визначене їх поняття, не встановлені їхні 
ознаки та види. Нині немає жодних комп-
лексних наукових досліджень щодо цього, 
а окремі наукові публікації із цієї проблема-
тики абсолютно не розкривають сутності 
«кримінальних правопорушень, пов’язаних  
із корупцією».

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на те, що питання корупційних 
кримінальних правопорушень / корупцій-
них злочинів досліджували багато вітчиз-
няних учених-правників (П. Андрушко, 
О. Бусол, Н. Гуторова, О. Дудоров, А. Зака-
люк, О. Костенко, М. Мельник, А. Музика, 
В. Осадчий, А. Савченко, В. Тацій, В. Туля-
ков, В. Тютюгін, М. Хавронюк, П. Хря-
пінський та інші), однак лише в окремих 
працях міститься порівняльний аналіз 
закордонного досвіду протидії корупційним 
кримінальним правопорушенням і україн-
ського законодавства із цих питань, а мож-
ливість застосування зазначеного досвіду в 
Україні за останні роки взагалі майже ніким 
не досліджено.

Формулювання завдання дослідження. 
Мета статті – вивчення зарубіжного досвіду 
протидії корупційним кримінальним пра-
вопорушенням та можливості застосування 
його в Україні.

Виклад основного матеріалу. Науковці 
наголошують, що зарубіжний досвід харак-
теризується використанням різних методів, 
стратегій і прийомів боротьби з корупцією, 
що є дієвими в їхній країні (наприклад, Шве-
ції, Сінгапурі та Федеративній Республіці 
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Німеччина), однак універсальних методів 
боротьби із цим явищем немає, хоча можна 
виділити принципи, які будуть дієвими у від-
повідній державі [1, с. 102].

До країн, які створили ефективний меха-
нізм протидії корупції, можна віднести: 
Фінляндію, Данію, Нову Зеландію, Іслан-
дію, Сінгапур, Швецію, Канаду, Нідер-
ланди, Люксембург, Норвегію, Австралію, 
Швейцарію, Великобританію, Австрію, 
Ізраїль, США, Чилі, Ірландію, Федеративну 
Республіку Німеччина й інші (хоча кожна із 
цих країн має свої особливості в організації 
антикорупційної діяльності, спільними для 
них є: зусилля щодо організації активної 
протидії корупційним проявам; створення 
відповідної правової бази; залучення гро-
мадських організацій до протидії корупцій-
ним проявам) [2, с. 167]. Фактично анало-
гічний список наводять інші науковці, які 
зазначають, що методи протидії корупції 
в іноземних країнах є досить різноманіт-
ними – від формування ефективних анти-
корупційних законодавчих актів до пропа-
ганди законослухняних високоморальних 
типів поведінки службовця [3, с. 421].

У національних законодавствах закор-
донних країн нерідко можна знайти цілу 
низку корупційних кримінальних правопо-
рушень / корупційних злочинів, серед яких 
найбільш серйозні такі: підкуп посадових 
осіб; хабарництво у приватному бізнесі; тор-
гівля впливом; шахрайство; розкрадання; 
зловживання посадовими повноваженнями; 
незаконне збагачення і відмивання грошей 
[4, с. 102–103]. Варто вказати на те, що 
поняття «корупційні кримінальні правопо-
рушення» («корупційні злочини») та похідні 
від нього (зокрема. «корупція») є широков-
живаними у кримінальному законодавстві 
низки закордонних країн, зокрема в так 
званих «пострадянських» [5, с. 76–78]. Так, 
наприклад, Кримінальний кодекс (далі – КК) 
Азербайджанської Республіки [6] передба-
чає відповідальність за «корупційні злочини 
та інші злочини проти інтересів служби»  

(ст. ст. 308–314–3, гл. 33 Особливої 
частини), а КК Республіки Казахстан [7] – 
за «корупційні й інші кримінальні правопо-
рушення проти інтересів державної служби 
та державного управління» (ст. ст. 361–371, 
гл. 15 Особливої частини). У КК Киргизь-
кої Республіки [8] виділяються «корупційні 
й інші злочини проти інтересів державної 
та муніципальної служби» (гл. 44 Особли-
вої частини) та безпосередньо «корупція» 
(ст. 319) як злочин. КК Республіки Молдова 
[9] серед злочинів проти належного порядку 
роботи в публічній сфері (гл. XV Особливої 
частини) безпосередньо згадує про пасивне 
(ст. 324) і активне (ст. 325) корумпову-
вання, а також окремо – про «корупційні  
злочини у приватному секторі» (гл. XVІ 
Особливої частини).

Щодо класифікації антикорупційного зару-
біжного законодавства, то зробити це буде 
досить важко, оскільки ступінь, форма та 
рівень реґламентації питань протидії й запо-
бігання корупції в кожній окремій країні є 
різними (навіть якщо йдеться про такі еко-
номіко-політичні союзи, як Європейський 
Союз (далі – ЄС)) – від наявності спеціаль-
них законів про запобігання (та/або протидію) 
корупції до їх відсутності, від націленості 
переважно на корупціонера (хабарник, дер-
жавна посадова особа) до націленості рівною 
мірою й на коруптерів (тобто тих, хто підку-
пає, дає хабар), від кримінальної відповідаль-
ності за корупційні діяння суто фізичних осіб 
до такої відповідальності водночас фізичних 
та юридичних осіб / корпорацій, від визна-
чення питань запобігання корупції в законах 
про державну службу до такого їх визначення 
переважно в підзаконних нормативно-пра-
вових актах, від пріоритетності запобігання 
насамперед підкупу / хабарництву замість 
корупції взагалі до акцентів на закордонній 
корупції замість корупції на національному 
рівні або водночас на внутрішньодержавній 
корупції та корупції за кордоном тощо.

Наприклад, досить обговорюваними  
в юридичній літературі завдяки своїй  
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ефективності є Федеральний закон про 
корупцію за кордоном 1977 р. (США) [10], 
Закон про корупцію іноземних посадових 
осіб 1988 р. (Канада) [11], Закон про хабар-
ництво 2010 р. (Велика Британія) [12] та 
багато інших (наприклад, тільки в Сінга-
пурі – одній з найменш корумпованих країн 
світу – діє ціла низка антикорупційних зако-
нів: Кримінальний кодекс, Закон «Про запо- 
бігання корупції» 1960 р., Закон «Про коруп-
цію, торгівлю наркотиками та інші сер-
йозні злочини (конфіскацію вигод)» 1992 р.  
тощо) [13].

У звіті «Антикорупційні тенденції та зміни 
у 2019 р.» зазначалося, що в останні роки 
багато країн світу:

– по-перше, ухвалили нове антикоруп-
ційне законодавство або вдосконалили чинні 
закони, зокрема:

а) Індія у 2018 р. доповнила Закон про 
запобігання корупції, розширила відповідаль-
ність для тих, хто підкупає (надає хабарі) та за 
публічний підкуп компаній (доти в Індії пере-
слідували тільки державних службовців, які 
одержували хабарі);

б) Італія у 2019 р. вдосконалила своє анти-
корупційне законодавство, посилила пока-
рання для фізичних осіб та компаній за деякі 
ККП й розширила значення терміна «інозем-
ний державний службовець»;

в) Російська Федерація у 2018 р. ухва-
лила закони, що надають прокурорам нові 
засоби боротьби з корупцією, дозволяють 
судам заморожувати активи компаній, щодо 
яких проводиться досудове розслідування 
за корупцію, до максимальної суми будь-
якого потенційного штрафу (закон також 
надав компаніям так званий «захист» від 
переслідування за підкуп, якщо вони сприя- 
тимуть виявленню чи розслідуванню 
підкупу або доведуть, що хабар у них  
вимагали);

– по-друге, зміцнили міжнародну співп-
рацю та посилили внутрішньодержавну вза-
ємодію між правоохоронними органами, 
наприклад:

а) Велика Британія, за американським 
зразком, у 2014 р. ухвалила Закон про відкла-
дання обвинувачення на підставі угод, за яким 
прокурор має право відмовитися від кримі-
нального переслідування в обмін на відпо-
відача (Британський банк), який погодиться 
виконати певні вимоги (зокрема, сплатити 
штрафи, здійснити корпоративні реформи, 
співпрацювати з розслідуванням), тоді як 
Канада зробила так у 2017 р.;

б) США у 2018 р. ухвалили Закон про вико-
ристання уточнених законних закордонних 
даних (Закон CLOUD), який дозволив аме-
риканській владі отримати доступ до даних,  
що зберігаються в закордонних країнах,  
і навпаки [14].

Зазначимо, що концептуальними засадами 
антикорупційного законодавства іноземних 
держав, на думку окремих науковців, варто 
вважати наявність:

1) спеціалізованих органів з боротьби  
з корупцією (наприклад, в Італії діє «Управ-
ління розслідувань – Антимафія», у Сінга-
пурі – Бюро з розслідування випадків коруп-
ції, у Франції – Служба запобігання корупції, 
Центральна рахункова палата, Центральний 
офіс покарання фінансових порушень у фінан-
совій сфері, Центральна дирекція загального 
інформування);

2) нормативно-правової бази щодо про-
тидії та запобігання корупції (наприклад, у 
Фінляндії антикорупційні норми визнача-
ють насамперед не вид злочину, а конкретну 
сферу діяльності, звідси запобігання корупції 
на стадії її появи, у Бельгії акцент зроблено 
на роз’ясненні норм правомірної поведінки 
й антикорупційних стандартів, у Румунії із 
2000 р. працює Закон «Про запобігання коруп-
ційним діям, виявлення таких і покарання  
за них»);

3) національних програм, стратегій, док-
трин (наприклад, Польща на тлі поширеності 
корупції у країні затвердила державну про-
граму «Антикорупційна стратегія», тоді як 
у Словаччині існує «Національна програма 
боротьби з корупцією»), законодавства із  



36 № 14/2021                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

протидії конфлікту інтересів на державній 
службі (наприклад, в Іспанії у 2006 р. ухва-
лений Закон про протидію використанню 
членами уряду і вищими посадовими осо-
бами державної адміністрації службового 
становища в особистих цілях), кодексів про-
фесійної етики (наприклад, у США Кодекс 
етики урядової служби визначає моральні 
норми в чиновників із 1958 р., а в Іспанії 
Етичний кодекс поведінки державних служ-
бовців, що включений до їхнього основного 
Статуту, ухвалений у 2007 р.), криміналь-
ної відповідальності юридичних осіб за 
корупційні правопорушення (наприклад, у 
Швейцарії така відповідальність уведена із 
2004 р., а в Чорногорії – із 2005 р.), забо-
рони лобіювання (наприклад, Закон США 
від 14 вересня 2007 р. (Honest Leadership 
and Open Government Act) зміцнює вимоги 
до розкриття інформації про лобістську 
діяльність і фінансування, обмежує пода-
рунки для членів Конгресу та їх співробіт-
ників, передбачає обов’язкове розкриття 
їхніх витрат) тощо [15, с. 147–149].

Зважаючи на досвід держав різних конти-
нентів, Є. Невмержицький [16, с. 212–213] і 
А. Волошенко [17, с. 231–233] пропонують 
такі узагальнені моделі корупційних проявів 
за історико-культурним принципом: 1) азіат-
ську; 2) африканську; 3) латиноамериканську; 
4) західноєвропейську.

Щодо держав ЄС, то за рівнем коруп-
ції науковці поділяють їх на три групи: 
перша – «Корупційний Південь» (пів-
денні католицькі країни) – Італія, Іспанія,  
Греція, Бельгія, Португалія, Франція й 
інші; друга – «Чиста Північ» (північні  
протестантські країни) – Данія, Швеція, 
Нідерланди, Фінляндія й інші; третя – кра-
їни, що за рівнем корупції перебувають  
між двома попередніми групами (Велика 
Британія, Німеччина, Австрія, Люксембург, 
Ірландія тощо) [18, с. 688].

Загалом у країнах ЄС, як стверджує 
К. Буряк, «успіх боротьби з корупцією 
залежить не стільки від наявності чи від-

сутності в державі антикорупційної інф-
раструктури, скільки від економічних, 
історичних, культурних та багатьох інших 
факторів, що лежать зазвичай за межами 
правового поля. У громадській свідомо-
сті образ високопосадовця ототожнюється 
з людиною, яка виконує важливі функ-
ції – проводить політику держави й обслу-
говує населення. Корупція сприймається  
урядами цих країн як серйозна проблема 
національної безпеки. Водночас корупція 
розглядається як внутрішня та зовнішня 
загроза. Досить важливо, що зусилля щодо 
обмеження корупції в цих країнах зазвичай 
інституціолізовані і вражають своїми масш-
табами» [19, с. 359–360].

О. Біла зазначає: по-перше, серед багатьох 
платформ співробітництва у сфері запобі-
гання та протидії корупційним кримінальним 
правопорушенням є Організація економіч-
ного та соціального розвитку (далі – ОЕСР), 
зокрема її Антикорупційна мережа для Схід-
ної Європи та Центральної Азії; по-друге, 
суттєвий вплив на привабливість держав для 
іноземних інвесторів мають звіти міжнарод-
них експертів (наприклад, для України пози-
тивна оцінка з боку експертів Ради Європи, 
ООН, ОЕСР та інших організацій є осо-
бливо важливою в контексті прагнення нашої  
держави інтегруватися до європейського  
простору) [20].

Водночас негативними тенденціями в 
зарубіжних країнах є невиконання відпо-
відних зобов’язань щодо протидії та запобі-
гання корупційним проявам. Так, наприклад, 
GRECO констатує, що не кожна країна-учас-
ниця РЄ додержується виконання рекоменда-
цій в антикорупційній сфері (зокрема, нега-
тивні висновки щодо цього були зроблені у 
2019 р. стосовно Федеративної Республіки 
Німеччина, до якої застосовано «процедуру 
щодо недотримання», крім цього, додатково 
до Республіки Білорусь, Угорщини, Люксем-
бургу, Ірландії, Туреччини, Румунії, Португа-
лії, Чехії, Данії, Франції, Північної Македонії 
й Австрії) [21].
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Висновки. У підсумку потрібно конста-
тувати, що нині в Україні відбулось законо-
давче оформлення нової системи боротьби з 
корупцією, у зв’язку з ухваленням та набут-
тям чинності законів України про очищення 
влади, запобігання корупції, Національне 
антикорупційне бюро України, прокура-
туру, Державне бюро розслідувань тощо, 
що є «початком глибокої реформи системи  
антикорупційної діяльності в Україні» 
[22, с. 71]. Водночас в умовах сьогодення 
в Україні «не повністю завершено фор-
мування законодавчої та інституційної  
основи для вироблення та реалізації дер-
жавної антикорупційної політики» і 
«необхідне подальше узгодження вітчи- 
зняного законодавства з міжнародними 

договорами та практикою їх застосування» 
[23, с. 99].

Стратегічним напрямом боротьби з коруп-
цією в Україні залишається запобігання їй у 
формі комплексних запобіжних заходів, до 
яких варто віднести: визначення стратегії 
соціально-економічного розвитку та здійс-
нення адміністративної реформи; формування 
ідеології державної служби, тобто її мораль-
них принципів і цінностей; забезпечення 
прозорості державної влади, збільшення її 
соціальної ціни; удосконалення антикоруп-
ційного законодавства; реальний вияв полі-
тичної волі; конкретні дії щодо репрезентації 
корупції як ризикованої та невигідної справи; 
удосконалення діяльності правоохоронних 
органів тощо.

Анотація
У статті здійснено дослідження зарубіжного досвіду протидії кримінальним корупційним 

правопорушенням та можливості застосування зазначеного досвіду в Україні. Нами звернута 
увага на необхідність подальшого узгодження українського законодавства щодо запобігання 
корупційним кримінальним правопорушенням із міжнародними договорами та практикою їх 
застосування. На основі аналізу антикорупційних норм зарубіжного законодавства встанов-
лено, що в окремих країнах існують негативні тенденції невиконання відповідних зобов’язань 
щодо протидії та запобігання корупційним проявам, що є неприйнятним.

Проаналізовано закордонний досвід, який характеризується використанням різних методів, 
стратегій і прийомів боротьби з корупцією, що є дієвими в окремих країнах. Установлено, що 
питання кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення та запобі-
гання таким можуть безпосередньо бути пов’язані із протидією фінансовому шахрайству, під-
купу, відмиванню грошей, неправомірному використанню коштів, зловживанню службовим 
становищем та іншим кримінальним правопорушенням. Крім цього, факти вчинення коруп-
ційних кримінальних правопорушень є ганебним порушенням прав і свобод людини, отже, 
цьому має бути надана відповідна оцінка з боку правоохоронних органів зарубіжних країн, 
зокрема має бути вивчена позитивна судова практика із зазначених питань.

У статті виокремлено країни, які створили ефективний механізм протидії корупції. Доведено, 
хоча кожна із цих країн має свої особливості в організації антикорупційної діяльності, спільними 
для них є: зусилля щодо організації активної протидії корупційним проявам; створення відповід-
ної правової бази; залучення громадських організацій до протидії корупційним проявам.

Незважаючи на те, що ступінь, форма та рівень реґламентації питань протидії та запобігання 
корупції в кожній країні є різними, нами здійснено класифікацію антикорупційного зарубіж-
ного законодавства. Проаналізовано низку корупційних кримінальних правопорушень / коруп-
ційних злочинів, зазначених у відповідних законах про кримінальну відповідальність закордон-
них країн, виокремлено найбільш серйозні серед них.

Ключові слова: зарубіжний досвід, імплементація антикорупційних норм, кримінальні 
корупційні правопорушення, зарубіжні стандарти, корупція, кримінальна відповідальність.
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Borovyk A.V. Foreign experience of combating criminal corruption offenses and the possibility 
of its application in Ukraine

Summary
The article study the foreign experience of combating criminal corruption offenses and the possibility 

of applying this experience in Ukraine. The need for further introduction of Ukrainian legislation on 
the prevention of criminal corruption offenses in line with international treaties and the practice of 
their application was singled out by the authors. According to the analysis of anti-corruption norms of 
foreign legislation, it has been established that negative tendencies of non-fulfillment of relevant ties 
on counteraction and prevention of corruption exist in some countries, which in turn is unacceptable.

Foreign experience, which is characterized by the use of various methods, strategies and techniques 
to combat corruption, which are effective in some countries, is analyzed. It is established that the 
issues of criminal liability for corruption offenses and their prevention may be directly related to 
combating financial fraud, bribery, money laundering, misuse of funds, abuse of office and other 
criminal offenses. In addition, the facts of committing corruption offenses are a shameful violation of 
human rights and freedoms, so it should be properly assessed by law enforcement agencies of foreign 
countries, including the study of positive case law on these issues.

The article highlights the countries that have created an effective mechanism to combat corruption. 
It is proved that each of these countries has its own peculiarities in the organization of anti-corruption 
activities, but they also have in common: efforts to organize active counteraction to corruption; creation 
of an appropriate legal framework; involvement of public organizations in combating corruption.

According to that the degree, form and level of regulation of counteraction and prevention of 
corruption in every country are different, the classification of the anti-corruption legislation was made. 
A number of corruption criminal offenses (corruption crimes) that exist in the relevant laws on criminal 
liability of foreign countries are analyzed and the most serious among them are singled out.

Key words: foreign experience, implementation of anti-corruption norms, criminal corruption 
offenses, foreign standards, corruption, criminal liability.
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ПОНЯТТЯ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕНННЯ  
У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ

Постановка проблеми. У результаті 
вивчення особи, яка вчиняє кримінальні 
правопорушення у кримінально-виконавчих 
установах закритого типу (далі – КВУЗТ) ми 
дійшли висновку, що вона наділена такими 
якостями, відомості про які нагально потрібні 
працівнику КВУЗТ для виявлення осіб, 
схильних до вчинення нового кримінального 
правопорушення, а також вироблення дієвих 
методів для запобігання такого.

Комплексне дослідження злочинної пове-
дінки особи, яка вчиняє кримінальні правопо-
рушення у КВУЗТ, набуває нині все більшої 
актуальності для теорії та практики, оскільки 
без послідовного вирішення цієї проблеми 
важко говорити взагалі про реформу пенітен-
ціарної системи України.

Дослідження питання про особу, яка вчи-
няє кримінальні правопорушення у кримі-
нально-виконавчих установах закритого типу, 
як елемента кримінологічної характеристики 
полягає у виявлені тих її якостей, які зумов-
люють вибір скоєння кримінального правопо-
рушення.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є авторське формулю-
вання поняття «особа, яка вчиняє у КВУЗТ  
кримінальні правопорушення». Досягнення  
зазначеної мети передбачає аналіз наукових 
праць закордонних та вітчизняних учених 
з даної проблематики, виокремлення ознак 
особи, яка вчиняє у КВУЗТ кримінальні  
правопорушення.

Огляд останніх досліджень і публі- 
кацій. Поняття та зміст кримінального  

правопорушення, що вчиняється у КВУЗТ, 
досліджено у працях вітчизняних та 
закордонних науковців, які представля-
ють різні галузі наукового знання, а саме: 
Л.В. Багрія-Шахматова, В.С. Батиргареєвої, 
А.І. Богатирьова, І.Г. Богатирьова, О.І. Бога-
тирьової, В.В. Василевича, В.О. Глушкова, 
Б.М. Головкіна, В.К. Грищука, Т.А. Денисової, 
О.М. Джужі, А.І. Долгової, О.О. Дудорова, 
А.П. Закалюка, О.Г. Кальмана, О.Г. Колба, 
І.М. Копотуна, В.М. Кудрявцева, О.Г. Михай-
лика, С.С. Мірошниченка, Ю.В. Орла, 
М.С. Пузирьова, А.Х. Степанюка, B.М. Труб-
никова, О.О. Шкути й інших.

Виклад основного матеріалу. Дослі-
дження особи, яка вчиняє у КВУЗТ кримі-
нальне правопорушення, є необхідним пра-
вомірним процесом. На цьому, до речі, свого 
час наголошував і закордонний учений В.Ф 
Десятников, який у результаті проведення 
дослідження дійшов висновку, що побудова 
ефективного процесу виправлення засудже-
них у виправних колоніях із метою форму-
вання й відновлення в них соціально-трудо-
вих настанов і адекватних форм поведінки 
неможлива без знання типологічних особли-
востей їхньої особистості [1, с. 13].

Необхідність комплексного дослідження 
злочинної поведінки особи в місцях несво-
боди наголошували також вітчизняні вчені. 
Так, А.І. Богатирьов вважає, що таке дослі-
дження дає змогу визначити ту питому вагу, 
яку вносить у злочинну поведінку особа як 
активний суб’єкт взаємодії із соціальним 
середовищем [2, с. 181].
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Варто погодитися з позицією С.А. Шалгу-
нової, що «особа злочинця» – поняття умовне. 
Утім, «середньостатистичний злочинець» 
завжди буде необхідним суспільству з метою 
вироблення відповідних заходів запобігання. 
Практична та наукова значущість поняття 
особи злочинця полягає в тому, що воно дає 
можливість проводити класифікацію особи 
злочинця, розробляти методики вивчення 
особи злочинця, аналізувати злочинність та 
злочини, прогнозувати злочинну поведінку 
[3, с. 294].

Отже, багатоаспектність питання особи, 
яка вчиняє кримінальне правопорушення у 
КВУЗТ, становить науковий інтерес для нас, 
можливо, у результаті проведення всебічного 
та глибокого його дослідження ми внесемо 
нові корисні відомості у кримінологічну та 
кримінально-виконавчу науку. Для виконання 
поставленого наукового завдання ми вико-
ристали методологічний інструментарій та 
репрезентативну емпіричну базу.

Особа, яка вчиняє кримінальне правопору-
шення у КВУЗТ, розглядається нами на основі 
проведеного соціологічного дослідження 
(протягом 2016–2021 рр.) за спеціально 
розробленою анкетою опитування персо-
налу – 262 працівників кримінально-виконав-
чих установ закритого типу, які розташовані у 
Вінницькій, Київській, Житомирській, Запо-
різькій, Чернігівській областях.

Цікавою в контексті нашого дослідження є 
позиція вітчизняного дослідника А.В. Кири-
люка, що вивчення особистості злочинця в 
установах виконання покарань не лише вихо-
дить на кримінологічно значущі соціальні 
явища і процеси, закономірно пов’язані зі 
злочинною поведінкою та злочинністю в міс-
цях позбавлення волі, а й допомагає виявляти 
характер відповідного зв’язку, надає можли-
вості для прогнозування злочинної поведінки 
засудженого [4, с. 172].

Варто також звернути увагу на позицію 
професора В.Я. Горбачевського, який ува-
жає, що всебічне вивчення особи – необ- 
хідна передумова пізнання детермінант  

протиправної поведінки засуджених до поз-
бавлення волі, планування й організації про-
цесу їхньої ресоціалізації. Ідеться про те, яка 
ймовірність учинення ними нових злочинів 
під час відбування покарання [5, с. 338].

Ми підтримуємо думку, висловлену 
вітчизняним ученим І.М. Копотуном про 
те, що згідно з усталеною практикою під 
час вивчення особистісних особливостей 
засуджених виявляються деякі риси, які  
відображені в таких видах характерис- 
тик: соціально-демографічній, кримінально- 
правовій, кримінально-виконавчій / пенітен-
ціарній тощо [6, с. 8].

З огляду на проведений аналіз думок уче-
них щодо особи, яка вчиняє кримінальне пра-
вопорушення, після узагальнення їхніх пози-
цій робимо висновок, що ефективність такого 
вивчення, на нашу думку, забезпечується 
науково-теоретичним та практичним досві-
дом, створює підґрунтя для його вивчення як 
обов’язкової ознаки кримінологічної характе-
ристики особи, яка вчиняє у КВУЗТ нове кри-
мінальне правопорушення.

Закордонні вчені щодо цього пишуть, що 
структура особи, яка вчиняє у КВУЗТ кримі-
нальне правопорушення, відображає не тільки 
різноманітність утворювальних її ознак, їхній 
різний характер, а й різну їхню роль в етіоло-
гії злочинної поведінки, водночас їх взаємо-
зв’язок і взаємодію [7, c. 31]. З огляду на це 
проблематика структури особи, яка вчиняє у 
КВУЗТ кримінальне правопорушення, харак-
теризується впливом на вибір особою лінії 
поведінки в конкретній життєвій ситуації. 
Які, до речі, виникають у середовищі засу-
джених щоденно.

Питання про структуру особи, яка вчи-
няє у КВУЗТ кримінальне правопорушення, 
має не тільки наукове, а і практичне зна-
чення, оскільки є необхідною передумовою 
для успішного розроблення кримінологічної 
характеристики, завдання якої – досить повно 
визначити сукупність даних, що характеризу-
ють особу, яка вчиняє у КВУЗТ кримінальне 
правопорушення.
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Навіть більше, саме структура особи, яка 
вчиняє у КВУЗТ кримінальне правопору-
шення, дає нам можливість у процесі дослі-
дження глибше зрозуміти взаємозв’язок 
різних обставин, ситуацій, подій, що харак-
теризують учинення нею у КВУЗТ кримі-
нального правопорушення. Структура особи, 
яка вчиняє у КВУЗТ кримінальне правопору-
шення, уважається науковою базою для роз-
роблення типології і класифікації засудже-
них, схильних до скоєння нового злочину, 
що дає можливість своєчасно поставити їх 
на профілактичний облік і реагувати на їхню 
поведінку.

Тому ми переконані, що події, які відбу-
лися протягом трьох місяців у Державних 
установах виконання покарань у 2019 р., ста-
лися тому, що персонал і адміністрація цих 
установ професійно не були готові протидіяти 
масовій непокорі засуджених.

Так, факт масової непокори було задоку-
ментовано 28 квітня 2019 р. в ДУ «Черкаська 
ВК (№ 62)». Окремі особи, які трималися в 
колонії, проявили групову непокору закон-
ним вимогам адміністрації, здійснили напад 
та завдали працівникам установи тілесних 
ушкоджень. Один із постраждали працівни-
ків установи був госпіталізований до лікарні 
в тяжкому стані. В інциденті брали участь 
приблизно30 засуджених.

27 травня 2019 р. в ДУ «Південа ВК (51)» 
під час перевезення з колонії до інших уста-
нов 6-х засуджених на чолі з так званими 
«смотрящими» інші засуджені проявили гру-
пову непокору законним вимогам адміністра-
ції, здійснили напад та завдали 7 працівникам 
установи тілесні ушкодження різного ступеня 
тяжкості, підпалили пожежний автомобіль, 
чергову частину та бібліотеку установи.

5 червня 2019 р. в ДУ «П’ятихатська ВК 
(№ 122)» група засуджених відмовилися 
виконувати розпорядок дня колонії, а саме: 
виходити на вечірню перевірку. На заува-
ження щодо цього з боку адміністрації колонії 
вони підбурили інших засуджених на групову 
непокору, закликали до невиходу до їдальні 

та невиконання інших заходів, передбачених 
розпорядком дня. У локальній дільниці від-
ділення засуджені підпалили матраци, одяг 
встановленого зразка, приліжкові тумбочки, 
вимагали від адміністрації послаблення 
режиму утримання [8, c. 13].

Отже, знання персоналом і адміністрацією 
установ виконання покарань структури особи, 
схильної до вчинення нового кримінального 
правопорушення, дозволить своєчасно відре-
агувати на її злочинні дії і запобігти вчиненню 
нових, зокрема і групової непокори.

У цьому контексті варто зазначити думку 
вітчизняного вченого А.Ф. Зелінського, який 
уважає, що структура особи складається із 
чотирьох підструктур, відмінних одна від 
одної соціальністю особистих властивостей, 
як-от: спрямованість особи, тобто система 
настанов / диспозицій особи; підструктура 
досвіду (знання, уміння, навички, звички); 
сила й особливості перебігу інтелектуаль-
них, вольових та емоційних процесів; біоло-
гічно зумовлені властивості – темперамент, 
задатки, здібності, обдарованості [9, с. 53].

Дещо іншу класифікацію наводить вітчиз-
няний учений І.М. Даньшин. На думку вче-
ного, ознаки особи, яка відбуває кримінальне 
покарання, варто класифікувати на такі 
групи: соціально-демографічні ознаки; осо-
бистісно-рольові властивості; соціально-пси-
хологічні якості; риси правової і моральної 
свідомості; психічні відхилення й аномалії; 
кримінально-правові ознаки; загальнозна-
чущі позитивні людські якості [10, с. 60].

Незважаючи на глибокий та детальний під-
хід до запропонованих згаданими вченими кла-
сифікацій складової структури особи, яка вчи-
няє у КВУЗТ кримінальне правопорушення, ми 
зупинилися на класифікації, запропонованій 
ученими О.М. Джужою, В.В. Василевичем. На 
їхню думку, класифікація складової структури 
особи, яка вчиняє у КВУЗТ кримінальне пра-
вопорушення, має передбачати: соціально-де-
мографічні ознаки, соціально-рольові ознаки, 
кримінально-правові ознаки, морально-психо-
логічні ознаки [11, с. 132].
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Хоча, на думку закордонного вченого 
Л.В. Сердюка, зазначені ознаки самі собою 
не мають криміногенного значення, оскільки 
характерні для будь-якої особи, а не тільки для 
особи, яка вчиняє у КВУЗТ кримінальне пра-
вопорушення. Але залежно від конкретного 
змісту відповідних ознак особи, від їхнього 
позитивного або негативного соціального 
значення наявні між ними зв’язки можуть 
«спрацювати» у бажаному або небажаному 
напрямі: посилити чи активізувати соціально 
негативну ознаку або, навпаки, нейтралізу-
вати, погасити її [12, с. 48].

Зважаючи на криміногенну обстановку 
у КВУЗТ, вітчизняний учений І.М. Копотун 
зазначає, що у структурі особи засудже-
ного, який учиняє у КВУЗТ кримінальне 
правопорушення, варто виділити і такий 
елемент, як кримінально-виконавчі ознаки, 
до яких належать такі елементи, як: місце 
відбування покарання, умови відбування 
покарання, ставлення засудженого до 
основних засобів виправлення і ресоціалі-
зації, кількість заохочень і стягнень тощо 
[13, с. 226–227].

Така позиція вченого кореспондується з 
результатами нашого дослідження і дослі-
дженням учених наукової школи «Інтелект», 
які вивчали предмет дослідження, розкрили 
кримінологічну характеристику засудженого і 
зазначають не тільки соціально-демографічні, 
соціально-рольові, кримінально-правові, 
морально-психологічні, а і кримінально-ви-
конавчі ознаки [14, с. 129–153].

Отже, після ознайомлення під час 
дослідження запобігання кримінальним 
правопорушенням у КВУЗТ із різними 
ознаками особи, яка вчиняє кримінальне пра-
вопорушення у КВУЗТ, ми дійшли висновку  
про виділення чотирьох груп ознак, які  

характеризують особу, яка вчиняє кримі-
нальне правопорушення у КВУЗТ:

1) перша група – це соціально-демогра-
фічні, до яких належать стать, вік засудже-
ного, сімейний стан, освітній рівень, сус-
пільно корисна праця, стан здоров’я, місце 
проживання;

2) друга група ознак – це морально-пси-
хологічні ознаки, які характеризують особу, 
яка вчиняє кримінальне правопорушення у 
КВУЗТ, егоїзмом, зневажливим ставленням 
до оточення, відсутністю співчуття, жорсто-
кістю, готовністю діяти агресивно за першим 
спонуканням;

3) третя група ознак – це кримінально-пра-
вові ознаки, до них ми відносимо такі: харак-
тер скоєного кримінального правопорушення; 
строк призначеного покарання; визнання 
вини засудженим за вчинене кримінальне 
правопорушення;

4) четверта група ознак – це криміналь-
но-виконавчі ознаки, до них ми відносимо: 
місце відбування покарання; поведінку засу-
дженого в період відбування покарання.

Не ставимо за мету розкрити всі ознаки 
особи, яка вчиняє кримінальне правопору-
шення у КВУЗТ, проте варто наголосити, що 
кожна група ознак, зазначена вище, на загаль-
ному й індивідуальному рівні відіграє важливу 
роль у вивченні такої особи, розробленні спеці-
ально-кримінологічних та індивідуально-про-
філактичних заходів запобігання вчиненню 
кримінальних правопорушень у КВУЗТ.

Висновки. Убачається, що особа, яка 
вчиняє кримінальне правопорушення у 
КВУЗТ, – це фізична осудна особа, яка під 
час відбування кримінального покарання у 
КВУЗТ свідомо вчиняє протиправні дії, спря-
мовані на підрив авторитету правосуддя й 
адміністрації установи.

Анотація
У науковій статті взято за мету розкрити поняття особи, яка вчиняє кримінальні правопору-

шення у кримінально-виконавчих установах закритого типу. У контексті досягнення зазначеної 
мети з’ясовано недостатність науково-теоретичних напрацювань у даній сфері. У зв’язку з наве-
деним проаналізовано позиції вітчизняних і закордонних учених кримінально-правової науки.
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Виокремлено чотири групи ознак, які характеризують особу, яка вчиняє кримінальне право-
порушення у кримінально-виконавчих установах закритого типу:

1) перша група – це соціально-демографічні, до яких належать стать, вік засудженого, сімей-
ний стан, освітній рівень, суспільно корисна праця, стан здоров’я, місце проживання;

2) друга група ознак – це морально-психологічні ознаки, які характеризують особу, яка вчи-
няє кримінальне правопорушення у кримінально-виконавчих установах закритого типу, егоїз-
мом, зневажливим ставленням до оточення, відсутністю співчуття, жорстокістю, готовністю 
діяти агресивно за першим спонуканням;

3) третя група ознак – це кримінально-правові ознаки, до них ми відносимо такі: характер 
учиненого кримінального правопорушення; строк призначеного покарання; визнання вини 
засудженим за вчинене кримінальне правопорушення;

4) четверта група ознак – це кримінально-виконавчі ознаки, до яких ми відносимо місце 
відбування покарання, поведінку засудженого в період відбування покарання.

Не ставимо за мету розкрити всі ознаки особи, яка вчиняє кримінальне правопорушення у кри-
мінально-виконавчих установах закритого типу, але варто наголосити, що кожна група ознак, зазна-
чена вище, на загальному й індивідуальному рівнях відіграє важливу роль у вивченні такої особи, 
розробленні спеціально-кримінологічних та індивідуально-профілактичних заходів запобігання 
вчиненню кримінальних правопорушень у кримінально-виконавчих установах закритого типу.

Доведено, що знання персоналом і адміністрацією установ виконання покарань структури 
особи, схильної до вчинення нового кримінального правопорушення, дозволить своєчасно від-
реагувати на її злочинні дії і не допустити скоєння нею нового кримінального правопорушення 
у кримінально-виконавчих установах закритого типу.

Сформульовано авторське визначення поняття особи, яка вчиняє кримінальні правопорушення 
у кримінально-виконавчих установах закритого типу, – це фізична осудна особа, яка під час від-
бування кримінального покарання у кримінально-виконавчих установах закритого типу свідомо 
вчиняє протиправні дії, спрямовані на підрив авторитету правосуддя й адміністрації установи.

Ключові слова: особа, засуджений, працівник, установа, правопорушення.

Streliuk Ya.V. The concept of a person who commits criminal offenses in the criminal 
executive institutions of a closed type

Summary
The article aims to reveal the concept of a person who commits criminal offenses in the criminal 

executive institutions of a closed type. In the context of achieving this goal, the insufficiency of 
scientific and theoretical developments in this area is clarified. In this regard, the positions of domestic 
and foreign scientists of Criminal Law Science are analyzed.

There are four groups of signs, which characterize a person who commits a criminal offense in the 
criminal executive institutions of a closed type:

1) the first group is socio – demographic, which includes: gender, age of the convicted person, 
marital status, educational level, socially useful work, health status, place of residence;

2) the second group of signs is moral and psychological signs, which characterize a person 
who commits a criminal offense in the criminal executive institutions of a closed type, selfishness, 
disdainful attitude towards others, lack of compassion, cruelty, readiness to act aggressively on the 
first impulse;

3) the third group of signs is criminal-legal signs, these one include: the nature of the committed 
criminal offense; the term of the sentence imposed; recognition of guilt by the convicted person for 
the committed criminal offense;
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4) the fourth group of signs is criminal executive signs, these one include: the place of serving the 
sentence; the behavior of the convicted person during the period of serving the sentence.

Without setting out to reveal all the signs of a person committing a criminal offense in the criminal 
executive institutions of a closed type, each group of signs indicated above at the general and 
individual level is found to play an important role in the study of such a person, the development 
of special criminological and individual preventive measures to prevent the commission of criminal 
offenses in the criminal executive institutions of a closed type.

The knowledge of the structure of a person who is prone to committing a new criminal offense 
by the staff and administration of penitentiary institutions is known to allow them to respond to their 
criminal actions in a timely manner and prevent them from committing a new criminal offense.

The author’s definition of the concept of a person who commits criminal offenses in the criminal 
executive institutions of a closed type is formulated. This an individual, sane person who, while 
serving a criminal sentence in the criminal executive institutions of a closed type, deliberately commits 
illegal actions aimed at undermining the authority of justice and the administration of the institution.

Key words: person, convicted person, employee, institution, offense.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ЭКСТРЕМИЗМОМ  
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Постановка проблемы. В XXI в. экстре-
мизм в самых различных его проявлениях 
(политический, национальный, религиозный) 
охватил практические все страны мира и 
приобрел глобальный характер [17, с. 80–81]. 
В современных условиях глобализации экс-
тремизм характеризуется масштабностью, 
наращиванием потенциала, интенсивностью, 
жестокостью действий экстремистов, мно-
гообразием форм деятельности, использо-
ванием последних достижений научно-тех-
нического прогресса, стремлением вызвать 
большой общественный резонанс [2, с. 231]. 
Именно поэтому экстремизм считается одной 
из самых острых проблем глобального масш-
таба [1, с. 3]. Неслучайно Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев в своем обращении 
к участникам международной научно-практи-
ческой конференции «Мусульмане СНГ – сто-
ронники мира и устойчивого развития» в Баку 
в апреле 2013 г. отметил: «В настоящее время 
в глобализированном мире наблюдается рост 
конфликтов на религиозной почве, расовой 
дискриминации, религиозного экстремизма и 
исламофобии».

Формулировка задачи исследования. 
В статье раскрыта социальная опасность экс-
тремизма и его различных проявлений, в осо-
бенности религиозно-политического экстре-
мизма, а также показаны пути борьбы с ним.

Изложение основного материала. Экстре-
мистские группы и организации, их лидеры и 
участники активно используют процессы гло-
бализации и регионализации, обогащают свой 
арсенал новейшими информационно-телеком-
муникационными технологиями, действуют 
на основе сетевых структур [18, с. 144]. Сайты 

с экстремистским содержанием растут экспо-
ненциальными темпами [11, с. 3]. Глобаль-
ная сеть Интернет, а также коммуникативные 
возможности социальных сетей используются 
в качестве информационного пространства для 
распространения экстремистской идеологии, 
привлечения новых сторонников, выработки 
и распространения тактики и технологий экс-
тремистской деятельности [7, с. 3–4; 13, с. 26; 
14, с. 563–564]. Как отмечает О.С. Жукова, 
стремительное развитие высоких технологий 
приводит к кодификации классических форм 
экстремистской деятельности в более совре-
менные – информационные, например такую, 
как киберэкстремизм [8, с. 4].

В.Г. Выстропов отмечает, что в современ-
ном мире экстремизм и его многочисленные 
проявления, олицетворяющие эскалацию 
крайней нетерпимости и вражды относи-
тельно различных социальных групп людей, 
признаны в качестве наиболее опасных вызо-
вов и угроз для человечества [5, с. 3–5].

За последнее десятилетие мы стали сви-
детелями глобального расширения экс-
тремистской деятельности, которая часто 
сопровождается актами террора, массовыми 
беспорядками и другими формами насилия. 
При этом в числе характерных особеннос-
тей современного экстремизма можно выде-
лить: рост влияния различных экстремист-
ских групп на региональные и глобальные 
процессы; большую жестокость в деятельно-
сти экстремистов; использование новейших 
технических достижений, в том числе ком-
муникационных систем, социальных сетей, 
форумов в интернете; многообразие форм 
экстремистской деятельности [10].
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В Концепции сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств в борьбе с терроризмом и иными 
насильственными проявлениями экстре-
мизма, одобренной решением Совета глав 
государств Содружества Независимых Госу-
дарств от 26 августа 2005 г., отмечается, что 
расширение географии и увеличение опас-
ности экстремизма, неурегулированность 
порождающих экстремизм региональных и 
локальных вооруженных конфликтов, расту-
щее участие структур транснациональной 
организованной преступности в осуществле-
нии международной экстремистской деятель-
ности представляют в современных условиях 
глобальную угрозу для международного мира 
и безопасности.

Социальная опасность преступлений экс-
тремистской направленности обусловлена 
тем, что эта категория преступлений зачастую 
совершаются организованными преступными 
группами [16, с. 4]. Экстремистские группы 
не просто распространяют свои взгляды, они 
пытаются достичь своих целей посредством 
терактов, диверсий и других насильственных 
действий.

Перечисленные факторы подчеркивают 
необходимость научного познания феномена 
«экстремизм» для формирования эффектив-
ной системы противодействия экстремист-
ским преступлениям, создания системы 
современных нормативно-правовых основ 
борьбы с экстремизмом.

Понятие «экстремизм» (от греч. eschatos, 
лат. extremis) возникло в античности. Арис-
тотель использует данный термин как харак-
теристику состояний, являвшихся антипо-
дами стабильности, сдержанности и т. д. 
[6, с. 21–22]. Как отмечает Е.П. Сергун, изна-
чально термин extremis использовался «для 
описания самой отдаленной позиции отно-
сительно какой-либо точки измерения или 
исходного пункта» [15, с. 17]. Своё возрожде-
ние понятие экстремизм пережило в середине 
XIX в., когда термин был использован в поли-
тической процессе Великобритании. Однако 

вплоть до середины ХХ в. данный термин 
был непопулярным [6, с. 22].

Говоря об экстремизме, в настоящее время 
подразумевают крайность, приверженность к 
крайним, радикальным методам и средствам 
для достижения определенной политической, 
этнонациональной, социальной, религиозной 
и др. целей и задач.

В специальной литературе предлагаются 
различные определения экстремизма.

Так, по мнению С.Н. Фридинского, «под 
экстремизмом следует понимать социальное 
системное явление, в рамках которого объе-
диненные на основе общих политических, 
идеологических, националистических, рели-
гиозных, расовых, социальных, экологиче-
ских, экономических взглядов и убеждений 
представители последних, движимые экс-
тремистскими побуждениями, совершают 
противоправные действия, направленные 
на насильственное распространение таких 
взглядов и искоренение взглядов, отличных 
от отстаиваемых ими» [19, с. 23].

А.А. Можегова отмечает, что «понятие 
экстремизма является более широким, чем 
понятие экстремисткой деятельности. Экс-
тремизм – это не только собственно экстре-
мистская деятельность, но и определенная 
идеология, данную деятельность одобряю-
щая» [11, с. 23]. Экстремистская деятельно-
сть – это практика применения идеологии 
экстремизма и конкретные формы ее реализа-
ция [11, с. 25–26].

А.М. Кадиева считает, что экстремизм – 
сложное социальное явление, включающее в 
себя три основных элемента: экстремистскую 
идеологию, являющуюся теоретическим 
базисом экстремизма; экстремистскую дея-
тельность, являющуюся осуществлением, 
воплощением в жизнь экстремистской идео-
логии; экстремистскую организацию, являю-
щуюся формой социальной организации экс-
тремистской деятельности [9, с. 6–7].

Согласно ст. 1 Закона Республики Мол-
дова «О противодействии экстремистской  
деятельности» (принят 21 февраля 2003 г.), 
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«экстремизм – позиция, доктрина некоторых 
политических течений, которые на основе 
крайних теорий, идей или взглядов стремятся 
посредством насильственных или радикаль-
ных мер навязать свою программу.

В ст. 1 Закона Республики Казахстан  
«О противодействии экстремизму» от 18 фев- 
раля 2005 г. отмечается, что: 1) экстремизм – 
организация и (или) совершение: а) физиче-
ским и (или) юридическим лицом, объедине-
нием физических и (или) юридических лиц 
действий от имени организаций, признанных 
в установленном порядке экстремистскими; 
б) физическим и (или) юридическим лицом, 
объединением физических и (или) юридиче-
ских лиц действий, преследующих следую-
щие экстремистские цели: насильственное 
изменение конституционного строя, нару-
шение суверенитета Республики Казахстан, 
целостности, неприкосновенности и неот-
чуждаемости ее территории, подрыв нацио-
нальной безопасности и обороноспособности 
государства, насильственный захват власти 
или насильственное удержание власти, созда-
ние, руководство и участие в незаконном вое-
низированном формировании, организация 
вооруженного мятежа и участие в нем, разжи-
гание социальной, сословной розни (полити-
ческий экстремизм); 2) разжигание расовой, 
национальной и родовой розни, в том числе 
связанной с насилием или призывами к наси-
лию (национальный экстремизм); 3) разжи-
гание религиозной вражды или розни, в том 
числе связанной с насилием или призывами 
к насилию, а также применение любой рели-
гиозной практики, вызывающей угрозу безо-
пасности, жизни, здоровью, нравственности 
или правам и свободам граждан (религиозный 
экстремизм). При этом в данной статье дей-
ствия, направленные на финансирование экс-
тремизма, выделены как вид экстремистской 
деятельности, подчеркнуто, что финанси-
рование экстремизма – предоставление или 
сбор денег и (или) иного имущества, права на 
имущество или выгод имущественного харак-
тера, а также дарение, мена, пожертвования, 

благотворительная помощь, оказание инфор-
мационных и иного рода услуг либо оказа-
ние финансовых услуг физическому лицу 
либо группе лиц, либо юридическому лицу, 
совершенные лицом, заведомо осознававшим 
экстремистский характер их деятельности 
либо то, что предоставленное имущество, 
оказанные информационные, финансовые и 
иного рода услуги будут использованы для 
осуществления экстремизма либо обеспече-
ния экстремистской группы, экстремистской 
организации, незаконного военизированного 
формирования.

По мнению С.А. Воронцова, можно  
выделит следующие признаки экстремизма:  
1) наличие иной экзистенциальной идеи, чем 
та, которая реализуется в данном государстве 
и обществе; 2) нетерпимость к сторонникам 
иных политических, национальных, рели-
гиозных взглядов; 3) достижение экстремист-
ских целей путем нарушения установленных 
правовых норм; 4) публичность и массовость 
распространения экстремистских взглядов; 
5) идеологическое обоснование примене-
ния насилия по отношению к любым людям, 
не разделяющим убеждения экстремистов; 
6) преобладание эмоциональных способов 
выражения экстремистских идей; 7) демон-
стративное игнорирование принятых в обще-
стве нравственных правил и норм морали 
[4, с. 70].

В.А. Бурковаская выделяет следующие 
основные тенденции развития криминаль-
ного экстремизма: 1) формирование устой-
чивых социальных групп, поддерживающих 
идеологию экстремизма; 2) формирование в 
обществе убеждений о допустимости исполь-
зования насилия для разрешения полити-
ческих, этнонациональных, религиозных, 
социальных конфликтов; 3) повышение 
уровня организованности экстремистских 
групп, их слияние с организованными пре-
ступными группами транснационального, 
общеуголовного и экономического харак- 
тера; 4) глобализация экстремизма;  
5) использование традиционных религиозных 
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институтов для распространения ради- 
кальных идей и т. д. [3, с. 7].

С сожалением приходиться отметить, что 
получившие широкий размах в мире тенден-
ции радикализма и экстремизма не миновали 
и Азербайджан. Вместе с тем распростране-
ние в нашей стране этих негативных тенден-
ций связано главным образом с внешними 
факторами. Определенные силы, используя 
радикальные религиозные группы, стремятся 
к достижению своих политических целей.

Так, в последние годы в связи с проти-
воправной деятельностью в Азербайджане 
были осуждены члены незаконного воору-
женного формирования, прошедшие подго-
товку в лагерях «Аль-Каиды» на террито-
рии Северного Вазиристана в Пакистане, 
обезврежена террористическая группировка 
«Сумгайытский джамаат». Кроме этого, были 
ликвидированы ячейки таких террористиче-
ских организаций религиозного толка, как 
«Джейшулла», «Хизбут-Тахрир», «Аль-Каида 
Кавказ», «Северная армия имама Мехди», 
«Лесные братья», других, 189 членов указан-
ных организаций привлечены к уголовной 
ответственности.

В 2002 г. в результате проводимых опе-
ративно-розыскных мероприятий, направ-
ленных на борьбу с международным тер-
роризмом и другими транснациональными 
преступлениями, выявлена и разоблачена 
действующая под прикрытием религии 
бакинская ячейка религиозно-экстремист-
ской организации «Хизбут-Тахрир», задер-
жаны и привлечены к уголовной ответ-
ственности 6 активных членов данной 
организации. Главарь преступной группы, 
гражданин Узбекистана А. Абдурагимов по 
кличке «Абдуллах» в августе 2000 г., создав 
бакинскую ячейку экстремистской организа-
ции, собрав вокруг себя суеверных, неустой-
чивых молодых людей с ограниченным 
мировоззрением, привлекая их к целена-
правленному религиозному обучению, под-
стрекал их к террористической деятельности 
против государственности Азербайджана.

В декабре 2007 г. завершился судебный 
процесс над группой «Саида» из 15 человека. 
По данным следствия, группой была создана 
так называемая «Северная армия Мехти».  
Ее члены сотрудничали с иранской спецслуж-
бой «СЕПАХ» и ставили цель построения в 
Азербайджане исламского государства.

17 августа 2008 г. в Баку экстремистской 
группой «Лесные братья» был совершен 
террористический акт в мечети «Абу-Бекр», 
в результате чего погибли 3 человека и еще 
15 были ранены.

14 января 2009 г. в результате проведенных 
оперативно-разыскных и контрразведыва-
тельных мероприятий была разоблачена и 
обезврежена радикальная религиозная группа, 
состоящая из граждан Азербайджана. В ходе 
специальной операции были задержаны руко-
водитель и 12 члены группы. Группа была тесно 
связана с международной террористической 
сетью и планировала, создав непредусмотрен-
ное законодательством вооруженное формиро-
вание, нарушить общественно-политическую 
стабильность в республике. В ходе следствия 
выяснилось, что руководитель группы в свое 
время прошел спецподготовку и принимал 
участие в боевых действиях в составе незакон-
ных вооруженных формирований в различных 
конфликтных зонах. У членов группы изъяты 
три «пояса шахида» с общей массой 5 кг плас-
тита, одна 200-граммовая тротиловая шашка, 
два ручных гранатомета «РПГ-7» и пять бое-
припасов к нему, две ручные гранаты типа 
«Муха», семь автоматов «АКС», два автомата 
«АКСУ», автомат «УЗИ», автомат «ИГЛ», семь 
пистолетов разных типов, винтовка «Винче-
стер», большое количество боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

В 2009 г. в Азербайджане ликвидирована 
еще одна религиозная экстремистская группа, 
возглавляемая гражданином из Саудовской 
Аравии по прозвищу «Абу-Джафар», имею-
щим связи с террористическими организаци-
ями «Аль-Каида» и «Аль-Джихад».

Отмеченные факты свидетельствуют о том, 
что экстремизм и его различные проявления 
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являются серьезными рисками для нацио-
нальной безопасности Азербайджана.

Следует отметить, что в Азербайджане для 
усиления борьбы с экстремизмом, распро-
странением его различных форм и видов, пре-
дотвращения религиозного и иного радика-
лизма и фанатизма были приняты ряд законов, 
внесены изменения и дополнения в отдель-
ные законы и нормативно-правовые акты.

В «Концепции национальной безопас-
ности Азербайджанской Республики», утвер-
жденной распоряжением Президента Азер-
байджанской Республики от 23 мая 2007 г., 
определены цели, принципы и подходы поли-
тики, направленной на защиту суверенитета, 
территориальной целостности, конститу-
ционного строя и национальных интересов 
нашего государства от внешних и внутренних 
угроз. В подразделах «Сепаратизм, этниче-
ский, политический и религиозный экстре-
мизм» и «Защита обстановки национальной и 
религиозной толерантности» данной Концеп-
ции отражены соответствующие положения 
относительно религиозной политики Азер-
байджанской Республики [12].

Религиозный экстремизм, одна из самых 
опасных форм экстремизма, быстро распро-
страняется в последнее время. С учетом 
этой опасной тенденции в Азербайджанской 
Республике 4 декабря 2015 г. был принят 
Закон «О борьбе с религиозным экстремиз-
мом». Принятие этого Закона создало широ-
кие возможности для гибкой деятельности в 
борьбе с радикальными и экстремистскими 
проявлениями. Данный Закон определяет 
правовые и организационные основы борьбы 
с религиозным экстремизмом, закрепляет 
права и обязанности государственных орга-
нов и граждан, осуществляющих борьбу с 
религиозным экстремизмом.

В ст. 1.0.1 Закона религиозный экстремизм 
(религиозно-экстремистская деятельность) 
определяется как:

− действия, направленные на насиль-
ственное изменение конституционного строя 
Азербайджанской Республики, в том числе 

на изменение ее светского характера, а также 
на нарушение территориальной целостности 
государства или на насильственный захват 
власти;

− создание незаконных вооруженных 
формирований или групп и участие в них;

− осуществление террористической дея-
тельности;

− участие в вооруженных конфликтах за 
пределами Азербайджанской Республики;

− действия, направленные на разжигание 
национальной, социальной или религиоз-
ной ненависти, унижение национального 
достоинства, ограничение прав или опреде-
ление превосходства граждан по националь-
ному, расовому, социальному или религиоз-
ному признаку;

− принуждение лица к исповедованию 
религии (религиозного течения), в том числе к 
осуществлению религиозных обрядов и риту-
алов или участию в таких обрядах и ритуалах, 
а также принуждение к получению религиоз-
ного образования;

− открытые призывы к действиям, указан-
ным в предыдущих пунктах данной статьи 
Закона;

− подготовка, хранение или распростра-
нение религиозно-экстремистских материа-
лов, то есть материалов, призывающих к 
осуществлению религиозно-экстремистской 
деятельности или обосновывающих либо 
оправдывающих такую деятельность;

− финансирование религиозного  
экстремизма.

В ст. 3 данного Закона определяются сле-
дующие цели борьбы с религиозным экс-
тремизмом: обеспечение основ конститу-
ционного строя, а также территориальной 
целостности и безопасности Азербайджан-
ской Республики; защита прав и свободы 
человека, а также гражданских прав и свобод; 
выявление религиозно-экстремистской дея-
тельности и сведение к минимуму ущерба, 
который может быть нанесен в результате 
религиозного экстремизма; выявление и 
устранение причин и условий возникновения 
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религиозного экстремизма и осуществления 
религиозно-экстремисткой деятельности, 
финансирования религиозного экстремизма.

Отметим, что почти аналогичные поло-
жения можно найти и в законодательстве 
Российской Федерации. Так, в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2002 г.  
«О противодействии экстремистской деятель-
ности», под экстремизмом (экстремистской 
деятельностью) понимается деятельность 
общественных и религиозных объединений 
либо иных организаций, либо средств мас-
совой информации, либо физических лиц 
по планированию, организации, подготовке 
и совершению действий, направленных на: 
создание незаконных вооруженных форми-
рований; осуществление террористической 
деятельности; возбуждение расовой, нацио-
нальной или религиозной розни, а также 
социальной розни, связанной с насилием 
или призывами к насилию; унижение нацио-
нального достоинства; осуществление мас-
совых беспорядков, хулиганских действий 
и актов вандализма по мотивам идеологиче-
ской, политической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти либо вражды, а 
равно по мотивам ненависти либо вражды в 
отношении какой-либо социальной группы; 
пропаганду исключительности, превосход-
ства либо неполноценности граждан по при-
знаку их отношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности; пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до степени смеше-
ния; публичные призывы к осуществлению 
указанной деятельности или совершению 
указанных действий; финансирование ука-
занной деятельности либо иное содействие 
ее осуществлению или совершению ука-
занных действий, в том числе путем предо- 
ставления для осуществления указанной 
деятельности финансовых средств, нед-
вижимости, учебной, полиграфической и  

материально-технической базы, телефонной, 
факсимильной и иных видов связи, информа-
ционных услуг, иных материально-техниче-
ских средств.

В целях усиления уголовно-правовой 
борьбы с экстремизмом, особенно одной из 
таких самых опасных его форм, как рели-
гиозный экстремизм, в Уголовный кодекс 
(далее – УК) Азербайджанской Республики 
(далее – АР) включены новые статьи, преду-
сматривающие уголовную ответственность 
за следующие общественно опасные деяния 
(действия):

− умышленное убийство, совершенное по 
мотиву национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды (ст. 120.2.12 УК АР);

− принуждение лица к исповедованию 
какой-либо религии (религиозного течения), 
в том числе к выполнению религиозных обря-
дов и церемоний или участию в религиозных 
обрядах и церемониях, а также к получе-
нию духовного образования или принужде-
ние лица к членству в какой-либо религиоз-
ной структуре или препятствование выходу 
лица из религиозной структуры, в которой он 
является членом, совершенные на почве рели-
гиозной вражды, религиозного радикализма 
или религиозного фанатизма или финансиро-
вание совершения вышеотмеченных деяний 
на почве религиозной вражды, религиозного 
радикализма или религиозного фанатизма (ст. 
ст. 167–1.4, 167–1.5);

− изготовление, хранение или распро-
странение религиозных экстремистских мате-
риалов, то есть материалов, призывающих к 
осуществлению религиозной экстремистской 
деятельности или обосновывающих такую 
деятельность, либо оправдывающих необ-
ходимость такой деятельности, или финан-
сирование вышеотмеченных деяний (ст. 
ст. 167–3.1, 167–3.2);

− создание группы, осуществляющей 
деятельность под предлогом распростране-
ния религиозных конфессий и совершения 
религиозных обрядов и нарушающей своей 
деятельностью общественный порядок либо 
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причиняющей вред здоровью граждан, или 
нарушающей права граждан независимо от 
формы нарушения, а также отвлекающей 
граждан от исполнения ими установленных 
законом обязанностей, а равно руководство 
такой группой или участие в ней (ст. 168);

− проведение обрядов и ритуалов, относя-
щихся к исламу, гражданином Азербайджан-
ской Республики, получившим религиозное 
образование за рубежом, без согласования с 
соответствующим органом исполнительной 
власти в порядке, установленном Законом 
Азербайджанской Республики «О свободе 
вероисповедания», или ведение религиоз-
ной пропаганды иностранцем или лицом без 
гражданства, за исключением религиозных 
деятелей, приглашенных религиозным цен-
тром (ст. ст. 168–1.1, 168.1.2);

− терроризм, то есть совершение взрывов, 
пожаров или других действий (террористиче-
ских актов), представляющих угрозу гибели 
людей, нанесения ущерба их здоровью, при-
чинения значительного имущественного 
ущерба или других общественно опасных 
последствий, с целью нарушения обществен-
ной безопасности, сеяния паники среди насе-
ления или оказания воздействия на принятие 
решения органами государственной власти 
или международными организациями, а 
также угроза совершения подобных действий 
с той же целью, совершенные на почве рели-
гиозной вражды, религиозного радикализма 
или религиозного фанатизма (ст. 214.2.6);

− финансирование терроризма (ст. 214–1);
− публичные призывы к терроризму 

(ст. 214–2);
− проведение учений с целью терроризма 

(ст. 214–3);
− совершение действий, направленных на 

насильственное изменение конституционного 
строя Азербайджанской Республики, в том 
числе его светского характера, или на нару-
шение территориальной целостности, либо на 
насильственный захват власти, на почве рели-
гиозной вражды, религиозного радикализма 
или религиозного фанатизма (ст. 278.2);

− создание не предусмотренных законода-
тельством Азербайджанской Республики воо-
руженных формирований или групп, а также 
участие в их создании и деятельности, сна-
бжение их оружием, боеприпасами, взрывча-
тыми веществами, военной техникой или 
воинским снаряжением на почве религиозной 
вражды, религиозного радикализма или рели-
гиозного фанатизма (ст. 279–1.1);

− действия, направленные на возбужде-
ние национальной, расовой, социальной или 
религиозной ненависти и вражды, унижение 
национального достоинства, а равно действия, 
направленные на ограничение прав граждан, 
либо установление превосходства граждан 
по признаку их национальной или расовой, 
социальной принадлежности, отношения 
к религии, если эти деяния совершены пуб-
лично, в том числе с использованием средств 
массовой информации, а также финансиро-
вание указанных деяний, совершенные на 
почве религиозной вражды, религиозного 
радикализма или религиозного фанатизма  
(ст. ст. 283.1–1, 283.3);

− привлечение граждан Азербайджан-
ской Республики или лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в Азербайджан-
ской Республике, к вооруженным конфлик-
там вне пределов Азербайджанской Респу-
блики с целью распространения религиозных 
учений, под видом исполнения религиозных 
обрядов, либо на почве религиозной вражды, 
религиозного радикализма или религиозного 
фанатизма, либо проведение военных учений 
с этой целью, либо создание действующей с 
этой целью устойчивой группы или руковод-
ство такой группой, участие в указанных груп-
пах, учениях или вооруженных конфликтах, 
а также публичные призывы к совершению 
вышеотмеченный действий, а также распро-
странение материалов подобного содержания 
(ст. 283–1).

В 2018 г. с целью продолжения борьбы 
с религиозным экстремизмом между Госу-
дарственным комитетом по работе с рели-
гиозными структурами, Министерством  
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внутренних дел, Генеральной прокуратурой и 
Службой государственной безопасности был 
составлен и принят подробный План меро-
приятий в этом направлении. В Плане меро-
приятий предусмотрено ведение совместной 
борьбы с религиозным экстремизмом, про-
ведение семинаров с целью координации 
работы функционирующих в этой области 
структур, включая все регионы республики. 
В этих мероприятиях, в которых также при-
няли участие представители общественности, 
проведен обмен мнениями по следующим 
темам: отношения государства и религии; 
угрозы в этой области; причины, порож-
дающие религиозный экстремизм; правовые 
основы борьбы с религиозным экстремизмом; 
мультикультуральная среда и традиции толе-
рантности в стране; сотрудничество между 
представителями различных религий и сект.

Активизация усилий государств в борьбе 
с международным экстремизмом в послед-
ние десятилетия выразилась в принятии ряда 
международно-правовых актов, направлен-
ных на противодействие экстремизму, Азер-
байджанская Республика присоединилась 
практически ко всем международным догово-
рам в этой сфере.

Таким образом, Закон АР «О борьбе с рели-
гиозным экстремизмом», а также изменения, 
которые были внесены за последний период 
в Уголовный кодекс Азербайджанской Рес-
публики, другие нормативно-правовые акты, 
предоставили правоприменителю достаточно 
большой набор инструментария для проти-
водействия экстремистской деятельности.

Вместе с тем считаем, что для совершен-
ствования организационно-правовых основ 
борьбы с экстремизмом необходимо:

− создание Центра по противодействию 
экстремизму, специального подразделения 
по противодействию киберпреступности экс-
тремистского характера при МВД Азербай-
джанской Республики, а также отдела судеб-
но-религиоведческой экспертизы в структуре 
Центра судебной экспертизы Министерства 
юстиции Азербайджанской Республики;

− создание системы информационного 
обеспечения деятельности правоохранительных 
органов в сфере противодействия проявлениям 
экстремизма, в том числе информационных 
банков данных; формирование межведомствен-
ного интегрированного банка данных по учету 
методов, средств и форм экстремистской дея-
тельности всех религиозно-экстремистских 
организаций, действующих как на территории 
Азербайджана, так и за пределами республики;

− обеспечение взаимодействия право-
охранительных органов с общественными 
объединениями и религиозными организаци-
ями в разработке научно обоснованных мето-
дик по выявлению экстремистских организа-
ций и тоталитарных сект;

− дальнейшее совершенствование уго-
ловно-правовых механизмов, регулирующих 
противодействие религиозному экстремизму, 
подготовку предложений и рекомендаций о 
внесении изменений и дополнений в норма-
тивно-правовые акты.

Выводы. В заключении хочется отметить, 
что еще в 2002 г., на церемонии открытия Меж-
дународной конференции на тему «Роль рели-
гии и убеждений в демократическом обществе: 
поиск путей противостояния терроризму и экс-
тремизму», Президент Азербайджанской Респу-
блики Гейдар Алиев в своей речи особо подчер-
кивал: «Человеческое сообщество должно быть 
способно защитить внутренний мир человека, 
его мировоззрение, его образовательные, науч-
ные, культурные потребности, словом, множе-
ство факторов, определяющих само существо-
вание и духовный мир человека, в том числе 
и его права. Но в первую очередь мы несем 
ответственность за жизнь каждого индивида: 
если терроризм подвергает опасности жизнь 
человека, значит, он подвергает опасности и 
всю нашу цивилизацию. Именно во имя буду-
щего всех людей, во имя будущей человече-
ской цивилизации все мы во взаимном диалоге 
культур и религий должны найти общий язык и 
свести на нет все темные, злобные, деструктив-
ные силы, поощряющие экстремизм, терроризм 
и агрессивный сепаратизм».
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Курбан Т. Нормативно-правові основи боротьби з екстремізмом в Азербайджанській 
Республіці

Анотація
У статті на основі аналізу спеціальної літератури, вивчення судово-слідчої практики показана 

соціальна небезпека екстремізму, різних його проявів, особливо релігійно-політичного екстре-
мізму. Наведено різні погляди щодо поняття «екстремізм», зазначені основні ознаки екстремізму. 
Проаналізовано закони Азербайджанської Республіки, інші нормативно-правові акти, ухвалені у 
сфері боротьби з екстремізмом, норми Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки, які 
передбачають кримінальну відповідальність за низку форм і видів екстремізму. Для вдосконалення 
організаційно-правових основ боротьби з екстремізмом запропоновані деякі організаційно-правові 
заходи, які, на думку автора, підвищать ефективність діяльності правоохоронних і правозастосов-
них органів у боротьбі з екстремізмом.

Соціальна небезпека злочинів екстремістської спрямованості зумовлена   тим, що ця кате-
горія злочинів найчастіше вчиняються організованими злочинними групами. Екстремістські 
групи не просто поширюють свої погляди, вони намагаються досягти своїх цілей за допомо-
гою терактів, диверсій та інших насильницьких дій.

Коли нині говорять про екстремізм, мають на увазі крайність, прихильність до крайніх, 
радикальних методів і засобів для досягнення певної політичної, етнонаціональної, соціальної, 
релігійної тощо цілі, виконання завдань.

Тенденції радикалізму й екстремізму, які набули широкий розмах у світі, не минули й Азер-
байджан. Водночас поширення в нашій країні цих негативних тенденцій пов’язано головним 
чином із зовнішніми чинниками. Деякі сили за допомогою радикальних релігійних груп праг-
нуть до досягнення своїх політичних цілей.

Екстремізм і різні його прояви є серйозними ризиками для національної безпеки Азербай-
джану.

В Азербайджані для посилення боротьби з екстремізмом, поширенням його різних форм 
і видів, запобігання релігійному й іншому радикалізму і фанатизму ухвалено низку законів, 
внесено зміни і доповнення до окремих законів і нормативно-правових актів.

Ключові слова: екстремізм, екстремістська діяльність, тероризм, боротьба з екстремізмом, 
ознаки екстремізму.

Tamerlan Kurban. Regulatory framework for combating extremism in the Republic of 
Azerbaijan

Summary
The article shows the social danger of extremism and its various manifestations, especially religious 

and political extremism, based on the analysis of special literature and the study of judicial and 
investigative practice. Various points of view regarding the concept of “extremism” are given, the main 
signs of extremism are given. The Laws of the Republic of Azerbaijan, other normative legal acts adopted 
in the field of combating extremism, the norms of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan, 
which provide for criminal liability for a number of forms and types of extremism, have been analyzed. 
To improve the organizational and legal framework for combating extremism, some organizational and 
legal measures have been proposed, which, according to the author, increase the effectiveness of the 
activities of law enforcement and law enforcement agencies in the fight against extremism.

The social danger of extremist crimes is due to the fact that this category of crimes is often 
committed by organized criminal groups. Extremist groups do not just spread their views, they try to 
achieve their goals through terrorist attacks, sabotage and other violent actions.
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Currently speaking about extremism means extreme, adherence to extreme, radical methods and 
means to achieve certain political, ethno-national, social, religious and other goals and objectives.

The tendencies of radicalism and extremism that have gained wide scope in the world have not 
escaped Azerbaijan either. At the same time, the spread of these negative trends in our country is 
mainly due to external factors. Certain forces, using radical religious groups, seek to achieve their 
political goals.

Extremism and its various manifestations are serious risks to the national security of Azerbaijan.
In Azerbaijan, in order to strengthen the fight against extremism, the spread of its various forms 

and types, to prevent religious and other radicalism and fanaticism, a number of laws have been 
adopted, and amendments and additions have been made to certain laws and regulations.

The intensification of efforts of states in the fight against international extremism in recent decades 
was expressed in the adoption of a number of international legal acts aimed at countering extremism, 
the Republic of Azerbaijan has joined almost all international treaties in this area.

Key words: extremism, extremist activity, terrorism, fight against extremism, signs of extremism.
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ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
УКРАЇНИ У ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ ЗБРОЇ,  
ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Постановка проблеми. Одним із важли-
вих філософських видів, який описує вза-
ємну обумовленість різних об’єктів, процеси 
впливу один на одного є взаємодія. Взаємо-
дія – це різновид опосередкованого або пря-
мого, внутрішнього або зовнішнього зв’язку 
[1, с. 430]. Взаємодію як форму зв’язку еле-
ментів системи визначає управлінський під-
хід, за допомогою якого вони доповнюють 
один одного і створюють умови для успішного 
функціонування системи загалом [2, с. 32].

Деякі вчені вважають, що поняття «взаємо-
дія» поєднане з функціями управління, саме 
тому може досліджуватись як форма зв’язку 
частин системи, які взаємодоповнюють 
одна одну, утворюють умови для ефектив-
ного функціонування всієї системи [3, с. 80]. 
Якісне функціонування будь-якої системи 
передбачає відповідну організацію взаємодії її 
складників а також взаємодію зі складниками 
інших соціальних систем. Тому не є винятком 
і система Національної поліції України (далі – 
НПУ), управління якою передбачає організа-
цію взаємодії між оперативними підрозділами 
НПУ й іншими підрозділами та відомствами, 
зокрема під час організації протидії кримі-
нальним правопорушенням у сфері незакон-
ного обігу зброї, що вчиняються організова-
ною злочинністю.

Натепер у нормативних актах Міністер-
ства внутрішніх справ (далі – МВС) України 
зазначається, що основним завданням взає-
модії оперативних підрозділів з іншими орга-
нами та підрозділами поліції є запобігання  

кримінальним правопорушенням, їх вияв-
лення та розслідування, притягнення до вста-
новленої законодавством відповідальності 
осіб, які їх учинили, відшкодування завданих 
кримінальними правопорушеннями збит-
ків, відновлення порушених прав та інтере-
сів фізичних і юридичних осіб [4]. Деяким 
питанням організації взаємодії оператив-
них підрозділів НПУ у протидії криміналь-
ним правопорушенням присвячено досить 
велику кількість відомчих нормативних 
актів, як-от: наказ МВС України від 7 липня 
2017 р. № 575 «Про затвердження Інструк-
ції з організації взаємодії органів досудового 
розслідування з іншими органами та підроз-
ділами Національної поліції України в запо-
біганні кримінальним правопорушенням, їх 
виявленні та розслідуванні» [4], наказ МВС 
України від 6 липня 2017 р. № 570 «Про орга-
нізацію діяльності органів досудового роз-
слідування Національної поліції України» 
[5], наказ Генеральної Прокуратури України, 
МВС України, Служби безпеки України, 
Міністерства фінансів України, Адміністра-
ції Державної прикордонної служби України, 
Міністерства фінансів України, Міністерства 
юстиції України від 16 листопада 2012 р. 
№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 «Про затвер-
дження Інструкції про організацію прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій та 
використання їх результатів у кримінальному 
провадженні» [6] тощо.

Огляд останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження проблемних питань  
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організації взаємодії оперативних підрозділів 
під час протидії кримінальним правопору-
шенням висвітлені в роботах таких науковців: 
С. Албула, Л. Аркуші, В. Атмажитова, В. Афа-
насьєва, В. Берназа, Г. Бірюкова, А. Воло-
щука, А. Галючека, В. Гудзь, О. Глушкова, 
Ю. Дмитрика, О. Долженкова, В. Євтушка, 
В. Захарова, І. Козаченка, О. Копана, 
В. Коржа, А. Лісового, А. Лисенка, Г. Мату-
совського, Д. Никифорчука, С. Ніколаюка, 
В. Ортинського, О. Подобного, І. Сервець-
кого, О. Снігерьова, В. Поливоди, І. Потай-
чука, В. Рудіка, Р. Тарасенка, В. Телійчука, 
І. Хараберюша, С. Цвєткова, В. Шендрика, 
О. Юхна, Х. Ярмакі й інших дослідників. 
Незважаючи на це, у результаті проведеного 
аналізу праць вищеназваних науковців можна 
сказати, що питання взаємодії під час проти-
дії кримінальним правопорушенням у сфері 
незаконного обігу зброї, що вчиняються орга-
нізованою злочинністю, натепер залишається 
малодослідженим.

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є розкриття проблемних 
питань щодо взаємодії оперативних праців-
ників НПУ зі співробітниками інших органів 
та підрозділів під час протидії кримінальним 
правопорушенням у сфері незаконного обігу 
зброї, що вчиняються організованою злочин-
ністю.

Виклад основного матеріалу. Важливо 
вказати, незважаючи на широке використання 
поняття «взаємодія», системно проблематика 
цього питання досліджена мало, немає єди-
ного тлумачення такого поняття, його сут-
ності та змісту. Ми вважаємо, що причинами 
такого становища є: недоробленість системи 
управління взаємодією; незлагодженість орга-
нізаційних структур оперативних підрозділів, 
які натепер перебувають у процесі реформу-
вання; існування міжвідомчих перепон щодо 
обміну оперативною інформацією; відсут-
ність конкретних вимог щодо проведення 
взаємодії в нормативних актах; відсутність 
методичних рекомендацій щодо здійснення 
взаємодії; відсутність нормативної бази, 

що регулює взаємодію на всіх структурних  
рівнях та за напрямами діяльності оператив-
них підрозділів.

Зважаючи на мету діяльності, взаємодію 
можна умовно поділити на негативну та пози-
тивну. У разі позитивної взаємодії суб’єкти 
у своїй роботі націлені на досягнення однієї, 
спільної мети (у нашому випадку – протидії 
оперативних підрозділів кримінальним пра-
вопорушенням у сфері незаконного обігу 
зброї, що вчиняються організованою злочин-
ністю), їхні старання спрямовані на одне, під 
час цього здійснюється оптимальне вико-
ристання їхніх взаємних можливостей, щоб 
розв’язати спільні завдання. Під час такої 
взаємодії забезпечено потрібні умови для 
вдалої реалізації завдань. Із цього можна зро-
бити висновок, що за допомогою позитивної 
взаємодії утворюються якісно нові можливо-
сті, яких немає в суб’єктів, що взаємодіють 
поодинці. Негативна взаємодія – це функціо-
нування суб’єктів, яке спрямоване на досяг-
нення протилежних цілей, а вплив кожного з 
них направлений на перешкоджання розвитку 
іншого суб’єкта. У нашому дослідженні увага 
буде звернена саме на позитивну взаємодію.

У криміналістиці, незважаючи на єдність 
поглядів учених на визначення предмета 
криміналістики, існують різні визначення 
поняття «взаємодія». Наприклад, С. Цвєтков 
трактує взаємодією як спільну роботу посадо-
вих осіб різних правоохоронних органів або 
їх підрозділів, спрямовану на досягнення кон-
кретної тактичної мети [7, с. 4]. Взаємодія, на 
думку В. Коржа, – це колективне співробітни-
цтво з метою об’єднання зусиль у вирішенні 
загальних завдань боротьби зі злочинністю 
[8, с. 199]. Г. Матусовський називає взаємо-
дією узгоджену діяльність різних ланок однієї 
чи декількох організаційних систем, спрямо-
вану на досягнення загальної мети з наймен-
шими втратами сил, засобів і часу [9, с. 158].

Нам імпонує твердження Т. Авер’янової та 
Р. Бєлкіна, які під взаємодією розуміють разове 
або досить тривале за часом об’єднання засо-
бів, зусиль, методів для досягнення завдань 
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виявлення, швидкого і повного розкриття 
кримінальних правопорушень, викриття вин-
них і забезпечення правильного застосування 
закону для того, щоб кожний, хто скоїв кримі-
нальне правопорушення, був притягнений до 
справедливого покарання, жоден невинний 
не був притягнутий до кримінальної відпові-
дальності та засуджений [10, с. 11]. Ми вважа-
ємо, що таке визначення є досить доречним, 
бо чітко окреслює мету взаємодії, акцентує 
увагу на її правовому характері, має комплек-
сний характер.

Важливим, на нашу думку, є відокрем-
лення поняття «взаємодія» від поняття «коор-
динація». «Координація» – це узгодженість 
дій, погодження, установлення контакту в 
діяльності людей, взаємозв’язку між діями, 
поняттями тощо [11, с. 233]. У результаті 
проведеного дослідження наукових поглядів 
можна стверджувати, що категорія «коорди-
нація» виступає управлінським методом орга-
нізації взаємодії та має тільки управлінський 
характер.

Взаємодію органів та підрозділів НПУ під 
час дослідження нашої проблематики можна 
розглядати як своєрідну систему, де одна 
мета – протидія кримінальним правопору-
шенням у сфері незаконного обігу зброї, що 
вчиняються організованою злочинністю. Така 
взаємодія може класифікуватися за такими 
підставами: за суб’єктами; за етапами здійс-
нення – організаційна і тактична; за функці-
ями – кримінально-процесуальна, оператив-
но-розшукова, організаційно-управлінська, 
виховна, адміністративно-правова; за харак-
тером зв’язків – безпосередня й опосередко-
вана; за часом взаємодія може здійснюватися 
постійно і тимчасово [12, с. 86].

Взявши до уваги погляди науковців, про-
понуємо головні ознаки й елементи взаємодії 
оперативних підрозділів НПУ під час проти-
дії кримінальним правопорушення у сфері 
незаконного обігу вогнепальної зброї, що 
вчиняються організованою злочинністю.

Загальні: поділ обов’язків; координація дій, 
зосереджена в центрі; сумісні дії; робота двох 

або більше рівноправних суб’єктів, які не під-
порядковані один одному; зосередження засо-
бів і сил для досягнення поставленої мети; 
створення необхідних умов для досягнення 
позитивних результатів; урегулювання зако-
нами, відомчими та міжвідомчими норматив-
ними актами; вид суспільної взаємодії, а саме 
виконання соціальних дій кожного з учасни-
ків, які об’єднані однією метою.

Спеціальні: об’єднання засобів і сил для 
вирішення завдань оперативно-розшукової 
діяльності; системне застосування сил, захо-
дів і засобів оперативних та інших підрозді-
лів як частин однієї системи правоохорон-
них органів; націлення на вирішення завдань 
протидії кримінальним правопорушенням у 
сфері незаконного обігу зброї, що вчиняються 
організованою злочинністю; погодження дій 
правоохоронних органів, які не підпорядко-
вані один одному, за завданнями, метою, міс-
цем та часом здійснення.

На нашу думку, взаємодія оперативних 
підрозділів у протидії кримінальним право-
порушенням у сфері незаконного обігу зброї, 
що вчиняються організованою злочинністю, – 
це врегульована чинним законодавством та 
відомчими нормативними актами сукуп-
ність заходів, скоординованих за завданнями, 
метою, часом і місцем, які на підставах систем-
ного застосування сил, можливостей, заходів 
і засобів оперативно-розшукової діяльності 
оперативних підрозділів забезпечують якісну 
роботу із протидії кримінальним правопору-
шенням у сфері незаконного обігу зброї, що 
вчиняються організованою злочинністю.

Взаємодія може бути внутрішньою (у 
рамках єдиної системи) і зовнішньою (між 
оперативними підрозділами двох і більше 
державних органів України, які здійснюють 
ОРД, іншими державними органами, гро-
мадськістю, громадськими організаціями й 
установами тощо). У результаті проведення 
дослідження ми встановили, що для проти-
дії кримінальним правопорушенням у сфері 
незаконного обігу зброї, що вчиняються орга-
нізованою злочинністю, працівники карного 
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розшуку найчастіше здійснюють взаємодію з 
органами досудового розслідування, інформа-
ційно-аналітичного забезпечення, кібербез-
пеки, патрульної поліції, кінологічними під-
розділами, дільничними офіцерами поліції, 
спеціальними підрозділами «Корд», «Альфа», 
органами прокуратури, судовими органами, 
оперативно-розшуковими підрозділами Дер-
жавної прикордонної служби України, пра-
цівниками оперативних підрозділів Держав-
ної пенітенціарної служби України, Служби 
безпеки України, Державної митної служби 
України, Державної міграційної служби, 
представниками органів місцевого самовря-
дування, засобів масової інформації тощо. 
Одним із видів зовнішньої взаємодії є міжна-
родне співробітництво оперативних підроз-
ділів. Відповідно до міжнародних угод МВС 
України може використовувати представників 
МВС України в іноземних державах та мож-
ливості НЦБ Інтерполу в Україні.

Щодо взаємодії оперативних підрозді-
лів з органами досудового розслідування у 
протидії кримінальним правопорушенням 
у сфері незаконного обігу зброї, що вчиня-
ються організованою злочинністю, то вона 
розпочинається з моменту виявлення ознак 
кримінального правопорушення оператив-
ними підрозділами, які здійснюють оператив-
но-розшукову діяльність. Оперативні підроз-
діли відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України 
«Про оперативно-розшукову діяльність», 
зобов’язані невідкладно направити зібрані 
матеріали, у яких зафіксовані фактичні дані 
про протиправні діяння окремих осіб та груп, 
відповідальність за які передбачена Кримі-
нальним кодексом України (відповідно до 
нашого предмета дослідження – кримінальні 
правопорушення у сфері незаконного обігу 
зброї, що вчиняються організованою злочин-
ністю), до відповідного органу досудового 
розслідування для початку та здійснення досу-
дового розслідування в порядку, передбаче-
ному Кримінальним процесуальним кодексом 
України. Важливо звернути увагу, що після 
отримання доручення слідчого працівники 

оперативного підрозділу користуються пра-
вами слідчого щодо виконання слідчих (роз-
шукових) та негласних слідчих (розшукових) 
дій, передбачених гл. 20 та гл. 21 Криміналь-
ного процесуального кодексу України [13]. 
Організаторська функція і відповідальність за  
вчасне й ефективне розслідування поклада-
ються на слідчого, який здійснює досудове 
розслідування.

Що стосується взаємодії підрозділів кар-
ного розшуку з іншими суб’єктами ОРД у 
протидії кримінальним правопорушенням у 
сфері незаконного обігу зброї, що вчиняються 
організованою злочинністю, то доречно нага-
дати, що до суб’єктів ОРД відносять спе-
ціальні підрозділи, які працюють у складі 
державних правоохоронних органів та яким 
надано право здійснювати оперативно-розшу-
кову діяльність. У ст. 5 Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» наявний 
перелік оперативних підрозділів, які здійсню-
ють оперативно-розшукову діяльність [14].

Взаємодія підрозділів карного розшуку із 
правоохоронними органами і спеціальними 
службами інших держав у протидії криміналь-
ним правопорушенням у сфері незаконного 
обігу зброї, що вчиняються організованою 
злочинністю, відбувається відповідно до зако-
нодавства України, міжнародних договорів 
України, а також установчих актів та правил між-
народних правоохоронних організацій, членом 
яких є Україна. Вказана взаємодія базується на 
нормах чинного законодавства України, міжна-
родного права, міжурядових та міждержавних 
договорах, згоду на які надала Верховна Рада 
України. Оперативні підрозділи НПУ, у межах 
компетенції, можуть встановлювати прямі кон-
такти з державними органами іноземних дер-
жав, які проводять ОРД, та здійснювати з ними 
взаємодію на підставі додаткових договір-
них документів про співробітництво за окре- 
мими напрямами своєї роботи. Взаємо-
дія оперативних підрозділів НПУ із право- 
охоронними органами і спеціальними  
службами інших держав у протидії  
кримінальним правопорушенням у сфері неза-
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конного обігу зброї, що вчиняються органі-
зованою злочинністю, може здійснюватися у 
вигляді: міжвідомчих наукових досліджень із 
проблем протидії кримінальним правопору-
шенням у сфері незаконного обігу зброї, що 
вчиняються організованою злочинністю; вико-
нання доручень та запитів за ОРС; сприяння у 
здійсненні ОРЗ та заходів оперативного (іні-
ціативного) пошуку; обміну досвідом роботи 
з питань ОРД; колективного проведення спе-
ціальних операцій із протидії кримінальним 
правопорушенням у сфері незаконного обігу 
зброї, що вчиняються організованою злочинні-
стю; обміну криміналістичною, оперативною 
й іншою інформацією про кримінальні пра-
вопорушення у сфері незаконного обігу зброї, 
що вчиняються організованою злочинністю; 
обміну архівною інформацією про кримінальні 
правопорушення у сфері незаконного обігу 
зброї, що вчиняються організованою злочин-
ністю; сприяння в підготовці, перепідготовці 
та підвищенні кваліфікації кадрів; обміну опе-
ративно значущою інформацією щодо причет-
них до досліджуваного нами кримінального 
правопорушення осіб і осіб, які розшукуються.

Висновки. У результаті проведення ана-
лізу практики щодо питанням взаємодії 

оперативних підрозділів НПУ у протидії 
кримінальним правопорушенням у сфері 
незаконного обігу зброї, що вчиняються 
організованою злочинністю, можемо запро-
понувати такі напрями вдосконалення взає-
модії та її форми: створення спеціалізованих 
посилених СОГ; розробка методичних реко-
мендацій для вдосконалення навичок щодо 
протидії кримінальним правопорушенням 
у сфері незаконного обігу зброї, що вчиня-
ються організованою злочинністю; спільне 
планування оперативно-профілактичних від-
працювань; колективне навчання працівни-
ків оперативних підрозділів із питань проти-
дії кримінальним правопорушенням у сфері 
незаконного обігу зброї, що вчиняються орга-
нізованою злочинністю; обмін інформацією, 
яка отримана в результаті здійснення ОРЗ, а 
також будь-якої наявної інформації; спільні 
заходи щодо надання допомоги підпорядко-
ваним органам; здійснення аналітики щодо 
позитивного досвіду протидії кримінальним 
правопорушенням у сфері незаконного обігу 
зброї, що вчиняються організованою злочин-
ністю; узгодження планів колегіальних дій у 
разі несподіваного ускладнення оперативної 
обстановки на території обслуговування.

Анотація
Стаття присвячена висвітленню сутності поняття «взаємодія» як важливій формі співпраці 

оперативних підрозділів Національної поліції України й інших органів та підрозділів під час 
протидії кримінальним правопорушенням у сфері незаконного обігу зброї, що вчиняються 
організованою злочинністю. Досліджено та запропоновано погляди науковців щодо визна-
чення поняття «взаємодія», названо та проаналізовано завдання взаємодії під час протидії кри-
мінальним правопорушенням у сфері незаконного обігу зброї, що вчиняються організованою 
злочинністю. Незважаючи на широке використання поняття «взаємодія», системно проблема-
тика цього питання досліджена мало, тому немає єдиного тлумачення такого поняття, його сут-
ності та змісту. У зв’язку із цим названо причини такого становища. Здійснено аналіз, названо 
нормативні акти України, у яких висвітлюються питання організації взаємодії оперативних 
підрозділів Національної поліції України у протидії кримінальним правопорушенням у сфері 
незаконного обігу зброї, що вчиняються організованою злочинністю. Акцентовано відокрем-
лення поняття «взаємодія» від поняття «координація», досліджено сутність вказаних понять. 
Запропоновано класифікацію взаємодії органів та підрозділів Національної поліції України під 
час протидії кримінальним правопорушенням у сфері незаконного обігу зброї, що вчиняються 
організованою злочинністю. Взявши до уваги погляди науковців, названо головні ознаки й 
елементи взаємодії оперативних підрозділів Національної поліції України під час протидії 
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кримінальним правопорушення у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї, що вчиняються 
організованою злочинністю. Запропоновано визначення поняття «взаємодія оперативних під-
розділів у протидії кримінальним правопорушенням у сфері незаконного обігу зброї, що вчи-
няються організованою злочинністю». Також названо та проаналізовано такі форми взаємодії 
оперативних підрозділів Національної поліції України з іншими органами та підрозділами, як 
зовнішня і внутрішня взаємодія.

Ключові слова: взаємодія, зброя, кримінальне правопорушення, організована злочинність, 
оперативний підрозділ, протидія.

Тomkov О.М. The concept, content and elements of interaction of operational 
subdivisions of the National Police of Ukraine in the fight against illegal weapons performed  
by organized crime

Summary
The article is devoted to the concept and essence of “interaction” as an important form of 

cooperation between operational units of the National Police of Ukraine and other bodies and units 
in combating criminal offenses in the field of illicit trafficking in weapons committed by organized 
crime. Researchers’ views on the definition of “interaction” are researched and suggested, the tasks 
of interaction during counteraction to criminal offenses in the field of illegal trafficking in weapons 
committed by organized crime are named and analyzed. Despite the widespread use of the concept 
of “interaction”, systematically the issues of this question are insufficiently studied, and therefore 
there is no single interpretation of such a concept, its essence and content. In this regard, the reasons 
for this situation are named. The analysis is carried out and the normative acts of Ukraine are 
named, in which the issues of organization of interaction of operative subdivisions of the National 
Police of Ukraine in counteraction to criminal offenses in the field of illegal trafficking in weapons 
committed by organized crime are covered. Emphasis is placed on the separation of the concept of 
“interaction” from the concept of “coordination”, namely, the essence of these concepts is studied. The 
classification of interaction of bodies and divisions of the National Police of Ukraine at counteraction 
to criminal offenses in the field of illegal circulation of the weapon committed by organized crime is 
offered. Taking into account the views of scientists, the main features and elements of cooperation of 
operational units of the National Police of Ukraine in combating criminal offenses in the field of illicit 
trafficking in firearms committed by organized crime were named. It is proposed to define the concept 
of “interaction of operational units in combating criminal offenses in the field of illicit trafficking 
in weapons committed by organized crime”. Such forms of interaction of operative subdivisions 
of the National Police of Ukraine with other bodies and subdivisions, such as external and internal 
interaction are also named and analyzed.

Key words: interaction, weapon, criminal offense, organized crime, operational unit, counteraction.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СПОСТЕРЕЖНИХ КОМІСІЙ  
ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УСТАНОВ  

ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Постановка проблеми. Європейські пені-
тенціарні правила в розділі, присвяченому 
незалежному моніторингу (правила 93.1– 
93.7), визначають, що контроль в’язниць при-
значеним незалежним органом слугує «для 
забезпечення того, щоб умови утримання та 
поводження з ув’язненими відповідали вимо-
гам національного і міжнародного права і 
положенням цих Правил, а також щоб права 
і гідність ув’язнених завжди дотримувалися». 
Ефективність контролю досягається такими 
заходами: «доступу до всіх тюрем та їхніх 
частин, а також до тюремних записів, зокрема 
й до тих, що належать до запитів і скарг, а 
також до інформації про умови утримання і 
поводження з ув’язненими, які необхідні для 
здійснення діяльності з моніторингу; вибору 
тюрем для відвідування <…> шляхом відвіду-
вання без попереднього повідомлення із влас-
ної ініціативи <…>; свободи проведення при-
ватних та повністю конфіденційних інтерв’ю 
з ув’язненими і тюремним персоналом» [1].

Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є спроба проаналізувати відпо-
відність організаційних засад діяльності спо-
стережних комісій тим завданням, що покла-
даються на незалежні громадські органи 
контролю за діяльністю органів та установ 
виконання покарань національним законодав-
ством та відповідними міжнародними інсти-
туціями.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Окремими аспектами організації діяльності 
спостережних комісій у своїх дослідженнях 

опікувались відомі українські вчені та право-
захисники В.А. Бадира, О.В. Беца, І.Г. Бога-
тирьов, О.П. Букалов, А.П. Гель, Т.А. Дени-
сова, Є.Ю. Захаров, П.П. Козлов, О.Г. Колб, 
А.П. Мукшименко, Ю.В. Нікітін, М.С. Пузи-
рьов, Г.С. Семаков, А.Х. Степанюк, О.С. Тур-
чина, І.С. Яковець, М.М. Яцишин  та інші.

Виклад основного матеріалу. Утворення 
спостережних комісій обласними, Київською 
та Севастопольською міськими держадміні-
страціями з одночасним обов’язковим вклю-
ченням до них представників громадських 
організацій є спробою поєднання зусиль влади 
та громадськості щодо здійснення контролю 
за діяльністю установ виконання покарань. 
З одного боку, влада а) має реальну можли-
вість забезпечити фінансування й організа-
ційно-технічне забезпечення здійснюваних 
заходів; б) надавати форму владних приписів 
рішенням спостережної комісії. З іншого боку, 
представники громадських організацій мають 
для цього: а) фінансові можливості; б) час та 
бажання здійснювати відповідну діяльність 
[2, с. 7]. Отже, спостережні комісії отримують 
реальну можливість стати своєрідною спо-
лучною ланкою між владою, громадянським 
суспільством і особами, права яких потребу-
ють захисту, – ув’язненими та засудженими.

До складу спостережних комісій можуть 
входити. крім представників громадських 
організацій, службовці органів виконав-
чої влади, місцевого самоврядування, під-
приємств, установ і організацій незалежно 
від форм власності й окремі громадяни.  
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Водночас представники громадських органі-
зацій і окремі громадяни повинні становити 
не менш як половину складу комісії. Норма-
тивно закріплені й обмеження для певних 
професійних категорій громадян стосовно 
можливості брати участь у роботі спосте-
режної комісії. Зокрема, відповідно до змі-
сту абз. 1 п. 10 Положення про спостережні 
комісії, членами комісій не можуть бути 
судді, представники органів прокуратури, 
органів внутрішніх справ, Служби безпеки 
України, Державної кримінально-виконав-
чої служби України, Державної виконавчої 
служби України, адвокати, особи, які мають 
непогашену чи незняту в установленому 
законом порядку судимість, а також особи, 
які раніше входили до складу спостережних 
комісій і повноваження яких були припинені 
достроково з таких підстав: а) у разі відмови 
відвідувати установи виконання покарань за 
дорученням спостережної комісії; б) у разі 
відсутності без поважних причин на трьох 
підряд засіданнях спостережної комісії [3].

Метою таких обмежень є забезпечення 
неупередженості членів спостережної комісії 
під час ухвалення рішень як із боку представ-
ників правоохоронних органів, так і з боку 
колишніх засуджених та їхніх представни-
ків. На жаль, практика діяльності спостереж-
них комісій знає приклади порушення цих 
норм, наприклад, до складу спостережних 
комісій часто включають адвокатів, осіб, які 
мають непогашену чи не зняту в установле-
ному законом порядку судимість тощо. Не 
завжди дотримується й норма, визначена 
в абз. 2 п. 10 Положення, яке визначає, що 
члени спостережних комісій не мають права 
здійснювати громадський контроль щодо 
засуджених осіб, які тримаються в установах 
виконання покарань, якщо вони є близькими 
родичами таких осіб, а також потерпілими, 
свідками, захисниками або іншими особами, 
які беруть або брали участь у кримінальному 
провадженні щодо засуджених осіб [3].

На законодавчому рівні не встановлено, 
яким документ свідчить про створення  

спостережної комісії, тому під час вирішення 
цього питання варто керуватися загаль-
ними положеннями, викладеними в нормах:  
а) Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», відповідно до ст. 6 якого «на 
підставі положень Конституції України, зако-
нів України, актів Президента України, Кабі-
нету Міністрів України, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, влас-
них і делегованих повноважень голова міс-
цевої державної адміністрації в межах своїх 
повноважень видає розпорядження» [4];  
б) Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», у ч. 1 ст. 59 якого зазначено, 
що «рада в межах своїх повноважень приймає 
нормативні та інші акти у формі рішень» [5].

Отже, можемо дійти висновку, що спо-
стережні комісії утворюються або розпоря-
дженням голови місцевої державної адміні- 
страції, або рішенням виконавчого комітету 
відповідної ради.

На відміну від членів комісії, голова й 
секретар спостережної комісії призначаються 
органом, який її утворив. Кількісний склад 
комісії визначається залежно від обсягу її 
роботи, зазвичай це від п’яти до одинадцяти 
членів. Спостережна комісія утворюється 
строком на три роки. Орган, який створив 
комісію, зобов’язаний повідомити в засобах 
масової інформації про припинення її повно-
важень та формування нового складу комісії 
не пізніше ніж за три місяці до цього, а також 
про дострокове припи нення членом комісії 
своїх повноважень [3]. Саме таким чином 
громадські організації отримують інформа-
цію про відкриті вакансії.

Відповідні нормативно-правові акти вста-
новлюють загальні засади щодо забезпе-
чення незалежності діяльності спостереж-
них комісій та здійснення ними громадського 
контролю. Як зазначено в абз. 11 ст. 24 Кри-
мінально-виконавчого кодексу (далі – КВК) 
України, «голова, заступник голови та члени 
спостережної комісії, які здійснюють органі-
зацію громадського контролю за дотриман-
ням прав і законних інтересів засуджених під 
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час виконання кримінальних покарань, мають 
право без спеціального дозволу (акредитації) 
у будь-який час безперешкодно відвідувати 
установи виконання покарань для здійснення 
контролю та проведення перевірок (за бажан-
ням – у супроводі до трьох медичних пра-
цівників для медичного огляду засуджених  
та до двох представників засобів масової 
інформації)» [6].

Подібна норма міститься й у п. 8 Поло-
ження з доповненням, що членам спосте-
режних комісій на строк їхніх повноважень 
видаються перепустки для відвідування уста-
нов виконання покарань, які розташовані на 
території відповідних адміністративних оди-
ниць [3]. Варто підкреслити, що таке форму-
лювання не надає адміністрації установ вико-
нання покарань права відмовити в наданні 
вказаної перепустки.

Положення про спостережні комісії є 
основним документом, на підставі якого ці 
інституції здійснюють громадський контроль 
за дотриманням прав і законних інтересів 
засуджених під час виконання кримінальних 
покарань.

Абз. 2 п. 2 Положення закріплює закінче-
ний перелік принципів діяльності спосте-
режних комісій, до яких належать гласність, 
демократичність, добровільність, відкритість 
та прозорість.

П. 3 Положення визначає основні завдання 
спостережних комісій, як-от: а) організація та 
здійснення громадського контролю за дотри-
манням прав, основних свобод і законних 
інтересів засуджених осіб та осіб, звільне-
них від відбування покарання; б) сприяння 
органам та установам виконання покарань у 
виправленні та ресоціалізації засуджених осіб 
та створенні належних умов для їх тримання, 
залучення до цієї діяльності громадських 
організацій, органів виконавчої влади, місце-
вого самоврядування, підприємств, установ 
і організацій неза лежно від форм власності 
та громадян; в) організація виховної роботи 
з особами, умовно-достроково звільнени ми  
від відбування покарання, та громадського 

контролю за їхньою по ведінкою протягом 
невідбутої частини покарання; г) надання 
допомоги в соціальній адаптації особам, 
звільненим від відбування покарання [3]. 
Виходячи зі змісту вказаної норми, перелік 
завдань не є вичерпним і може бути за потреби 
доповненим.

Отже, діяльність спостережних комісій має 
комплексний характер, вона не обмежується 
лише громадським контролем, а може також 
спрямовуватись на на дання практичної допо-
моги установам виконання покарань у розв’я-
занні наявних проблем.

Законом України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо розвитку тру-
дової зайнятості засуджених» передбачено, 
що місцева державна адміністрація в галузі 
зайнятості населення, праці та заробітної 
плати «бере участь у залученні виробничих 
потужностей підприємств установ виконання 
покарань для соціально-економічного роз-
витку регіонів та здобуття засудженими про-
фесій, що користуються попитом на ринку 
праці засудженими професій, що користу-
ються попитом на ринку праці» [7].

Отже, спостережні комісії покликані стати 
поєднувальною ланкою між адміністраціями 
виправних колоній та місцевими державними 
адміністраціями.

Варто звернути увагу на те, що головною 
метою участі спостережних комісій у реаліза-
ції визначених функцій є контроль за дотри-
манням прав засуджених, який є особливо 
необхідним під час розгляду подання щодо 
погіршення правового становища засудже-
ного. Названі функції спостережних комісій 
є вкрай важливими для діяльності виправних 
колоній, оскільки чітко встановлюють суб’єк-
тів, на яких покладається надання допомоги 
цим закладам із вирішення найбільш актуаль-
них та нагальних проблем.

Варто підкреслити, що громадський кон-
троль спостережних комісій за поведінкою 
осіб, умовно-достроково звільнених від відбу-
вання покарання, протягом невідбутої частини 
покарання є єдиною законодавчо визначеною  
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формою контролю за ними. Однак Кримінально- 
виконавчий кодекс, Положення про спосте- 
режні комісії, будь-який інший норматив-
но-правовий акт не покладають на засуджених 
обов’язку перебувати під таким контролем. Цей 
недолік негативно впливає на діяльність спосте-
режних комісій, але не свідчить про неможли-
вість виконання її представниками цієї функції.

Спостережні комісії, що утворюються 
обласними, Київською та Севастопольською 
міськими держадміністраціями, крім назва-
них завдань та функцій, надають методичну 
допомогу спостережним комісіям, утвореним 
районними держадміністраціями та, у разі  
делегування таких повноважень, – вико-
навчими комітетами міських (за винятком міст 
районного значення) рад, контролюють їхню 
діяльність, узагальнюють та поширюють дос-
від їхньої роботи, розробляють та затверджують 
форму звітності спостережних комісій, і таким 
чином виконують роль координатора діяль- 
ності регіональних спостережних комісій.

Положення наділяє спостережні комі-
сії досить широкими правами, про які варто 
пам’ятати працівникам виправних колоній. 
Вони охоплюють практично всі напрями 
роботи із засудженими. Зокрема, спосте режні 
комісії мають право:

1) доручати членам комісії:
– відвідувати установи виконання пока-

рань, вивчати стан матеріально- побутового 
та медико-санітарного забезпечення засудже-
них осіб, умови їхньої праці та навчання, стан 
організації соціально-виховної роботи;

– брати участь у засіданнях комісій установ 
виконання покарань під час розгляду питань про 
внесення до суду подань щодо умовно-достроко-
вого звільнення засуджених осіб від відбування 
покарання, заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким, звільнення від відбування пока-
рання вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років, та брати участь у судових 
засіданнях під час розгляду таких подань;

– висловлювати свою думку щодо клопо-
тання про помилування, що подає засуджена 
особа;

– одержувати від громадських організа-
цій, органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування, органів та установ 
виконання покарань, підприємств, установ 
та організацій незалежно від форм власно-
сті інформацію та документи, необхідні для 
виконання покладених на комісію завдань;

– проводити особистий прийом засуджених 
осіб, розглядати їхні звернення, ухвалювати 
за результатами розгляду відповідні рішення;

– заслуховувати на своїх засіданнях із 
питань, що належать до компетенції комісій, 
інформацію посадових осіб органів та уста-
нов виконання по карань, органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій незалежно від 
форм власності та окремих громадян;

– доручати представникам громадських 
організацій і трудових колективів (за їхньою 
згодою) проводити виховну роботу та здійсню-
вати контроль за по ведінкою осіб, умовно-до-
строково звільнених від відбування покарання, 
про тягом невідбутої частини покарання, коор-
динувати проведення такої роботи;

– заслуховувати на своїх засіданнях інфор-
мацію представників громадських організацій 
і трудових колективів, що здійснюють громад-
ський контроль за особами, умовно-достро-
ково звільненими від відбування покарання, 
про їхню роботу (навчання) та поведінку в 
побуті, у разі потреби – запрошувати таких 
осіб та заслуховувати їхню інформацію;

2) вносити на розгляд органів виконавчої 
влади й органів місцевого самоврядування 
пропозиції щодо:

– удосконалення діяльності органів та 
установ виконання покарань із питань дотри-
мання прав людини, захисту основних свобод 
і законних інтересів засуджених осіб;

– поліпшення на підприємствах, в уста-
новах та організаціях незалежно від форм 
власності індивідуально-профілактичної та 
виховної роботи з особами, засудженими до 
громадських або виправних робіт, та осо-
бами, умовно-достроково звільненими від 
відбування покарання;
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– удосконалення процесу підготовки до 
звільнення засуджених осіб;

– організації трудового та побутового влаш-
тування осіб, звільнених від відбування пока-
рання, сприяння їхній соціальній адаптації [3].

Не залишається поза увагою спостережних 
комісій і персонал установ ви конання пока-
рань – ці інституції мають право, відповідно до 
абз. 5 п. 8 ч. 6 Положення, вносити на розгляд 
органів виконавчої влади й органів місцевого 
самоврядування пропозиції щодо забезпечення 
правового й соціального захисту персоналу 
органів та установ виконання покарань.

Отже, права спостережних комісій є 
досить широкими, а їх реалізація може полег-
шити діяльність органів та установ виконання 

покарань, сприяти більш оперативному вирі-
шенню наявних проблем.

Висновки. У підсумку все це дозволяє 
зробити висновок, що організаційна діяль-
ність спостережних комісій дозволяє їм 
виступати дієвим інститутом і для забезпе-
чення участі громадськості у процесі вико-
нання кримінальних покарань та роботі із 
засудженими, і під час виконання контроль-
них функцій представників громадянського 
суспільства. Поєднання у складі комі-
сій представників влади та громадськості 
повинно створювати передумови для від-
шукування необхідних ресурсів і шляхів 
для виконання завдань, покладених на спо-
стережні комісії.

Анотація
Статтю присвячено проблемам визначення організаційних засад діяльності спостереж-

них комісій щодо здійснення контролю за діяльністю установ виконання покарань. Інтеграція 
України до міжнародного співтовариства, декларація пріоритету загальнолюдських цінностей і 
закріплення їх у Конституції потребують нового підходу до організації та змісту соціальної полі-
тики держави. Відомо, що державна соціальна політика включає, поряд з іншими напрямами, 
цілі та завдання соціальної політики щодо засуджених до різних видів покарань. Ці проблеми є 
складовою частиною кримінально-виконавчої політики нашої держави. Сьогодні до завдань кри-
мінально-виконавчого законодавства України, зокрема, входять: охорона прав, свобод і законних 
інтересів засуджених, надання засудженим допомоги в соціальній адаптації. Законодавчо закрі-
плені основні права засуджених, участь громадських організацій у діяльності установ і органів, 
що виконують покарання, визначені форми їхньої участі. Соціальна робота та соціальна допо-
мога як складові частини соціального забезпечення засуджених у нашій країні, відповідно до 
міжнародних вимог, закріплені законодавчо – як розділ соціальної політики. Однак через еконо-
мічні і організаційні проблеми соціальна політика щодо засуджених залишається реалізованою 
не в повному обсязі. Державні інститути демократичного суспільства, до завдань яких входить 
обмеження прав і свобод людини (з метою та в межах, встановлених законом), не можуть бути 
вільними від контролю з боку громадськості, тому що ці інституції мають захищати не власні, а 
суспільні інтереси. У свою чергу, суспільство має право вимагати від державних установ безу-
мовного дотримання законів та прав людини і не повинно залишатися байдужим до проблем пра-
воохоронних органів, зокрема й органів та установ пенітенціарної системи. Практика останніх 
років підтверджує важливість використання значного потенціалу українських та міжнародних 
громадських організацій у реформуванні кримінально-виконавчої системи України, узгодження 
її з міжнародними нормами і стандартами поводження з ув’язненими та засудженими, у вдоско-
наленні системи захисту прав людини в місцях відбування покарання і тримання під вартою.

Ключові слова: спостережні комісії, установи виконання покарань, права, свободи, соці-
альна адаптація.

Tsariuk S.V. Organizational principles of supervisory commissions activity regarding  
the control over penal institutions activity

Summary
This article is devoted to the problems of determining the organizational foundations of supervisory 

commissions activity to monitor penal institutions activity. Ukraine’s integration into the international 
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community, the declaration of the priority of universal human values and their consolidation in the 
Constitution required a new approach to the organization and the essence of the state’s social policy. It is 
known that state social policy includes, along with other areas, the goals and objectives of social policy 
in relation to those sentenced to various types of punishment. These problems are an integral part of the 
penal policy of our state. Today, the tasks of the criminal and executive legislation of Ukraine, in particular, 
include: protection of convicts’ rights, freedoms and legal interests, rendering assistance to convicts in 
social adaptation. Сonvicts’ basic rights, the participation of public organizations in the activities of penal 
bodies and institutions, and certain forms of their participation are enshrined in legislation. Social work 
and social assistance as components of social security for convicts in our country, in accordance with 
international requirements, are legally enshrined as a section of social policy. However, due to economic 
and organizational problems, social policy in relation to convicts has not been fully implemented. State 
institutions of a democratic society, whose tasks include restricting human rights and freedoms (for purposes 
and within the limits established by law), cannot be free from public control, since these institutions must 
protect not their own, but public interests. In turn, society has the right to demand from state institutions 
unconditional observance of laws and observance of human rights and should not remain indifferent to 
the problems of law enforcement agencies, including bodies and institutions of the penitentiary system. 
The practice of recent years confirms the importance of using the significant potential of Ukrainian and 
international public organizations in reforming the Criminal and Executive System of Ukraine, bringing 
it in line with international norms and standards for the treatment of prisoners and convicts, and further 
improving the system of protecting human rights in places of serving sentences and detention. guardians.

Key words: supervisory commissions, penal institutions, rights, freedoms, social adaptation.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОВАГИ МІЖ ЗАХИСТОМ ІНВЕСТОРІВ ВІД НЕПРЯМОЇ 
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Постановка проблеми. Питання забез-
печення рівноваги між захистом інвесторів 
та правом держави на регулювання є одним 
з основних напрямів реформи міжнародних 
інвестиційних угод Конференції ООН з тор-
гівлі та розвитку (далі – ЮНКТАД) [1, c. 8].

Регулятивні заходи уряду можуть мати сут-
тєвий вплив на іноземні інвестиції, не перед-
бачають водночас прямого вилучення чи 
переходу права власності. У разі відсутності 
положень про регулятивні заходи, арбітри на 
власний розсуд визначають межу між непря-
мою експропріацією, що вимагає компенса-
цію, та законним правом держави на регу-
лювання, яке не призводить до компенсації, 
навіть якщо має значний економічний вплив 
на інвестора.

Широке формулювання положень щодо 
захисту іноземних інвестицій, відсутність 
чіткого положення про пряму експропріацію, 
а також непослідовність та наявність прога-
лин в арбітражних рішеннях призводять до 
конфлікту між обов’язком держави, яка при-
ймає, виплачувати компенсацію в разі пря-
мої чи непрямої експропріації та зобов’язан-
ням держави дбати про суспільний добробут 
[1, c. 84]. Підтвердженням цього може слугу-
вати зростання кількості звинувачень інвесто-
рів, спрямованих на регулятивні заходи дер-
жав, що приймають [2, c. 24].

Формулювання завдання дослідження. 
У статті розглянуто питання відсутності 
визначення непрямої експропріації та непос-
лідовного підходу до тлумачення положення 
про непряму експропріацію міжнародними 
арбітражними установами.

Виклад основного матеріалу. Більшість 
двосторонніх інвестиційних договорів, сто-
роною яких є Україна, охоплюють непряму 
експропріацію, але не містять положень сто-
совно обставин, за яких регулятивні заходи 
держави не є експропріацією і не призводять 
до обов’язку сплачувати компенсацію інвес-
тору. Це обмежує право держави на вжиття 
регулятивних заходів в суспільних інтересах, 
які стосуються захисту здоров’я, безпеки та 
навколишнього середовища.

Уточнення поняття «непряма експропрі-
ація» та визначення критеріїв для розмеж-
ування непрямої експропріації та права на 
регулювання, що не вимагає компенсації, 
є необхідними для забезпечення рівноваги 
між захистом інвесторів та правом держави 
на регулювання з метою досягнення сталого 
розвитку.

Право держави на регулювання в інтересах 
суспільства, також відоме в міжнародному 
інвестиційному праві як «свобода регулю-
вання», «регуляторні заходи», «поліцейські 
повноваження», охоплює заходи, ужиті з 
метою регулювання чи захисту публічних 
інтересів. Ці терміни можуть уживатися як 
взаємозамінні [3, c. 92].

Поняття «регуляторний захід» відрізня-
ється від експропріації. Концепція експропрі-
ації охоплює право держави на вилучення іно-
земного майна за певних умов, однією з яких є 
виплата компенсації. Таке «вилучення» може 
бути прямим або непрямим. У разі прямої екс-
пропріації відбувається фактичне вилучення 
фізичного майна інвестора. Заходи непрямої 
експропріації характеризується відсутністю 
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фізичного вилучення майна, але прирівню-
ються до неї, оскільки позбавляють інвестора 
здатності користуватися майном або цілком 
знищують економічну цінність інвестиції. 
Отже, у разі прямої і непрямої експропріації 
заходи держави мають експропріаційний, а не 
регуляторний характер [3, c. 86].

Важливо розрізнити два поняття, зро-
зуміти їхнє походження й основні відмін-
ності. Експропріація – це дія, що здійсню-
ється державою в рамках реалізації її права 
на експропріацію, а регуляторний захід – це 
захід, здійснений державою в рамках регуля-
торної свободи. Щоб визначити, який захід 
ужито – експропріаційний чи регуляторний, 
необхідно провести аналіз характеристик та 
природи конкретного заходу. Обидва види 
заходів держави можуть бути здійснені в рам-
ках виконавчої, законодавчої чи судової гілок 
влади, можуть здійснюватися у формі норм, 
законів, нормативних актів, судових рішень 
[4]. У ст. 201 НАФТА визначено такий захід 
як «будь-який закон, нормативний акт, про-
цедуру, вимогу чи практику» [5]. Навіть коли 
«захід» не визначений в інвестиційному дого-
ворі, під час арбітражу суд зазвичай засто-
совує його як концепцію, щоб визначити, чи 
здійснила держава якісь дії для досягнення 
особливої   мети [6, c. 28].

Як регуляторні, так і експропріаційні 
заходи призводять до збитків, яких зазнає іно-
земний інвестор. Основна відмінність непря-
мої експропріації від регуляторних заходів 
держави полягає в тому, що останні не дають 
підстав для вимоги компенсації. Одним із 
найважливіших питань міжнародного інвес-
тиційного права є розмежування дій держав, 
що становлять непряму експропріацію, що 
підлягає компенсації, та заходів, ужитих у 
рамках права на регулювання в суспільних 
інтересах, наслідки яких не підлягають ком-
пенсації [3, c. 13].

Під час порівняння регуляторних і експро-
пріаційних заходів важливо враховувати мету 
заходу. Незважаючи на те, що обидва заходи 
негативно впливають на майно інвестора або 

його вартість, вони мають різні цілі. Метою 
експропріаційного заходу є заволодіння 
майном прямо чи опосередковано, а збитки 
майну або його вартості є навмисними перед-
бачуваними наслідками дій із боку держави. 
З іншого боку, регуляторний захід уживається 
як здійснення суверенної влади держави для 
захисту суспільних інтересів, хоча це може 
призвести до збитків, однак у цьому разі такі 
збитки не є навмисними, а є побічним наслід-
ком відповідного заходу, оскільки причиною 
здійснення регуляторних дій не є завдання 
збитків інвестору. Метою регуляторних захо-
дів, на відміну від експропріації, є захист або 
сприяння суспільним інтересам, а не вилу-
чення власності як такої [3, c. 79].

Б. Вортлі пояснив: «Є суттєва різниця 
між непрямими збитками, спричиненими 
обґрунтованими та загальними обмежен-
нями, накладеними в інтересах суспільства, 
та непрямими збитками, що становлять про-
сто димову завісу для вилучення майна. Тому 
випадкові збитки, що виникають внаслідок 
містобудування тощо, не становлять експро-
пріації» [7, c. 51].

Принципом права є те, що держава не несе 
відповідальності за збитки, які виникають 
унаслідок законного здійснення своєї сувере-
нної влади, спрямованої на захист суспільних 
інтересів (поліцейська влада) [8, c. 36].

За словами І. Браунлі, «державні заходи, 
насамперед законне здійснення повноважень 
урядів, можуть суттєво впливати на іноземні 
інтереси, не становлячи експропріації. Отже, 
іноземні активи та їх використання можуть 
підлягати оподаткуванню, обмеженням тор-
гівлі, що включають ліцензії та квоти, або 
заходам девальвації. Хоча особливі чинники 
можуть впливати на суть справи, у принципі 
такі заходи не є незаконними і не становлять 
експропріації» [9, c. 532].

Визначення непрямої експропріації.
Визначення того, що вважається непрямою 

експропріацією, визнається складним питан-
ням протягом багатьох років, а відсутність 
чіткого визначення змусила арбітражні суди, 
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інвесторів та держави детальніше розгля-
нути питання щодо формулювання непрямої  
експропріації.

Нині більшість вилучень не спричиняють 
переходу права власності і відбуваються в 
непрямій формі, часто у формі нормативних 
актів. У зв’язку із цим виникає конфлікт між 
захистом інвестицій та регуляторними інтер-
есами держав. Держави, які вживають регу-
ляторних заходів, заперечують експропріацію, 
отже, заперечують зобов’язання виплатити 
компенсацію потерпілому інвестору [3, c. 7 ].

Ключовим питанням є визначення того, 
чи відбулася експропріація, оскільки саме це 
рішення стане визначальним для вирішення, 
чи має інвестор право на цілковите відшко-
дування збитків чи взагалі не має права на 
це. Саме суд вирішує, на кого ляже економіч-
ний тягар – цілком на державу або на інвес-
тора [10, c. 65]. Згідно з Урсулою Крібаум, 
«питання стосовно того, чи відбулася екс-
пропріація, є вирішальним: стосовно розміру 
компенсації це питання є рішенням «усе або 
нічого». Принаймні теоретично суд не може 
на власний розсуд розподіляти економічний 
тягар, що виникає в результаті заходу, між 
інвестором та державою. Ця система «усе 
або нічого» є корінням значних труднощів у 
справах, що стосуються непрямих і особливо 
регуляторних експропріацій» [11, c. 720].

У міжнародному інвестиційному праві 
з’явилося три доктрини, які становлять кон-
куруючі принципи та застосовуються у вирі-
шенні спорів між державою й інвестором для 
виявлення непрямої експропріації: 1) док-
трина єдиного ефекту (the sole effect doctrine); 
2) доктрина поліцейських повноважень (the 
police powers doctrine); 3) принцип пропо-
рційності (the principle of proportionality) 
[12, c. 13].

1. Доктрина єдиного ефекту.
Згідно з доктриною єдиного ефекту, визна-

чальним фактором, який вирішує, що відбу-
лася непряма експропріація, є наслідки захо-
дів держави (або ступінь втручання в майнові 
права інвестора). Намір та мета заходів, що 

вживаються державою, не вважаються важли-
вими елементами. Захід уважається експро-
пріацією на основі впливу такого заходу на 
майнові права інвестора [13, c. 218 ].

Ця доктрина була вперше застосована у 
справі Metaclad v. Mexico, у якій арбітражний 
суд виніс рішення, що держава є відповідаль-
ною за експропріацію в разі «прихованого 
або випадкового втручання в користування 
майном, яке має наслідком позбавлення влас-
ника загалом або у значній частині можливо-
сті використання майна або обґрунтовано очі-
куваної економічної вигоди від майна, навіть 
якщо це не становить очевидну користь для 
держави, що приймає» (п. 103) [14]. Такий 
підхід був також застосований у справі 
Tecmed v. Mexico, у якій арбітражний суд роз-
глядав питання про те, чи був інвестор доко-
рінно позбавлений права використовувати 
свої інвестиції й отримувати від них еконо-
мічну вигоду, оскільки на основі цього роз-
межування можна провести різницю між екс-
пропріаційними та регуляторними заходами. 
Для ухвалення рішення із цього питання 
арбітражний суд розглянув звичаєве міжна-
родне право, принципи тлумачення договорів 
та принцип пропорційності Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Арбітраж-
ний суд зазначив, що непряма експропріація 
та відмежування її від регуляторних заходів 
здійснюються на основі доктрини єдиних 
наслідків, яка, на думку суду, стала звичаєвим 
міжнародним правом. Це твердження надалі 
не було підтримано іншими арбітражними 
установами чи науковцями. Переходячи до 
тлумачення договору згідно зі ст. 31 (1) Віден-
ської конвенції про право міжнародних дого-
ворів, арбітражний суд зазначив: «Ми не зна-
ходимо принципу, який би стверджував, що 
регуляторні адміністративні дії самі собою 
виключаються зі сфери дії Угоди, навіть 
якщо вони є корисними для суспільства зага-
лом, – наприклад з охорони навколишнього 
середовища, – особливо якщо економічний  
вплив завдається іноземному інвестору» 
(п. 119) [15], стверджуючи, що позов про  
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експропріацію не виключає регуляторних 
заходів із відповідальності. Трибунал також 
відкинув доктрину поліцейських повноважень 
як концепцію міжнародного права, заявивв, 
що вона входить у сферу внутрішнього зако-
нодавства і вирішується в національних 
судах, що вплив поліцейських повноважень 
не може бути оцінений міжнародним трибу-
налом, який ухвалює рішення на основі між-
народного права, а рішення та детермінації, 
засновані на національному праві, не можуть 
бути виправданням невиконання зобов’язань 
за міжнародним правом (п. 119) [15].

Ця доктрина була також застосована у 
справі Nykomb Synergetics v. Latvia: «На думку 
арбітражного суду, «регулятивні заходи» 
можуть становити експропріацію або бути 
еквівалентними експропріації за певних умов. 
Вирішальним фактором для розмежування та 
рішення стосовно експропріації насамперед 
має бути ступінь заволодіння або контроль 
над підприємством, що спричиняють спірні 
заходи» (п. 4.3.1) [16].

Суперечливим питанням у цій доктрині є 
саме необхідний ступінь втручання для визна-
чення непрямої експропріації. Надання дер-
жавам, що приймають, простору державної 
політики на основі тлумачень арбітражних 
судів у справах між державою й інвестором 
щодо необхідного ступеня втручання обмежує 
суверенітет держав та посилює непослідов-
ність у виявленні непрямої експропріації в 
юриспруденції держава-інвестор.

У вищезазначених рішеннях наголошу-
валося, що вирішальним чинником є вплив 
заходу, що вживається державою, яка при-
ймає, однак, відповідно до інших арбітраж-
них рішень, вплив заходів не є винятковим 
елементом для розгляду справи про непряму 
експропріацію.

У справі S.D. Myers v. Canada арбітраж-
ний суд наголосив на такому: «<…> загаль-
ний орган прецеденту зазвичай не розглядає 
регуляторні дії як експропріаційні». Потім 
він зазначив, що для того, щоб визначити, що 
експропріація мала місце, треба враховувати 

інтереси сторін, мету та наслідки державного 
заходу (п. п. 281, 285) [17].

В арбітражі LG & E v. Argentina трибунал 
зазначив: «Залишається питання про те, чи 
варто враховувати лише наслідки, спричинені 
певним заходом, чи треба також ураховувати 
контекст, у якому такий захід було вжито, а 
також ціль держави, що приймає. На думку 
цього арбітражного суду, має бути рівновага в 
аналізі як причин, так і наслідків заходу, щоб 
можна було кваліфікувати захід як експропрі-
аційний» (п. п. 189, 194) [18].

Отже, мета, характер і ефект заходу дер-
жави, що приймає, також є важливими чинни-
ками для визначення непрямої експропріації.

Типові двосторонні інвестиційні договори 
(далі – ДІД) США та Канади стали першими, 
які прямо відкинули доктрину єдиного ефекту 
непрямої експропріації. Це стало прикладом 
для багатьох інших країн, які застосували цей 
підхід у своїх міжнародних інвестиційних 
угодах.

2. Доктрина поліцейських повноважень.
У доктрині поліцейських повноважень, на 

відміну від доктрини єдиного ефекту, клю-
човим елементом є мета заходів, що вжива-
ються державою, яка приймає (п. 173) [19]. 
Згідно із цією доктриною, держави, що при-
ймають, не зобов’язані виплачувати компен-
сацію, якщо вжитий захід був добросовісним 
недискримінаційним, що відповідає нормам 
належної процедури, ужитий згідно з метою 
державної політики. Заходи державного регу-
лювання, як-от підтримання громадського 
порядку, зміни вартості валюти держави, 
оподаткування, питання здоров’я та моралі, 
можуть уважатися добросовісними заходами 
[20, c. 47].

Немає конкретного визначення поліцей-
ських повноважень, що може призвести до 
плутанини через тлумачення слова «поліція». 
Однак значення понять «поліцейські повно-
важення» та «поліція» різняться, їх не варто 
плутати.

Якщо ми звернемося до «Юридичного 
словника» Блека, щоб знайти визначення цих 
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понять, ми побачимо, що «поліція» (police) 
стосується забезпечення правопорядку, гро-
мадської безпеки, запобігання злочинам 
[21, c. 1344]. Термін «поліцейські повнова-
ження» визначається як «невід’ємна та повно-
цінна влада суверена ухвалювати всі закони, 
які необхідні для збереження суспільної без-
пеки, порядку, здоров’я, моралі та справед-
ливості» [21, c. 1345]. Отже, «поліцейська 
влада» – це більш широкий термін, який сто-
сується повноважень держави ухвалювати та 
застосовувати закони для захисту та збере-
ження суспільних цілей.

Немає однозначної відповіді, які саме 
заходи належать до поліцейських повно-
важень держав. Це було доведено у справі  
Saluka v. Czech Republic, арбітраж у якій зазна-
чив, що «міжнародне право ще не визначило 
всебічно і остаточно, які саме норми вважа-
ються «допустимими» та «загальновизна-
ними» як такі, що підпадають під поліцейські 
повноваження чи регуляторну владу держав 
і, таким чином, не підлягають компенсації» 
(п. 141) [22].

Різні трибунали висловлювали різні думки 
щодо цього. Наприклад, у справі Chemtura v. 
Canada арбітражний суд зазначив, що заходи 
відповідача щодо заборони ліндану (синте-
тичний хлорорганічний інсектицид, який 
зараз загалом обмежений у використанні 
через токсичність та стійкість у навколиш-
ньому середовищі) уживались «у межах його 
мандата, недискримінаційним чином, мотиво-
ваним усе більшим усвідомленням небезпеки, 
яку становить ліндан для здоров’я людини та 
навколишнього середовища. Захід, ужитий за 
таких обставин, є законним здійсненням полі-
цейських повноважень держави і, як резуль-
тат, не є експропріацією» (п. 266 ) [23].

Навпаки, у справі Santa Elena v. Costa Rica 
Трибунал зазначив, що екологічні заходи, 
ужиті державою, «якими б похвальними та 
корисними вони не були для суспільства 
загалом, є подібними до будь-яких інших 
експропріаційних заходів, які держава може 
здійснити для реалізації своєї політики: там, 

де майно експропрійоване, навіть для еколо-
гічних цілей, національних чи міжнародних, 
держава все одно зобов’язана виплатити ком-
пенсацію» (п. 72) [24].

Доктрина поліцейських повноважень роз-
глядалася багатьма арбітражами для визна-
чення, чи відбувалась непряма експропріація. 
так, арбітраж у справі Sedco Inc v. National 
Iranian Oil Co зазначив, що «ухваленим 
принципом міжнародного права є те, що дер-
жава не несе відповідальності за економічну 
шкоду, яка є наслідком добросовісного (bona 
fide) регулювання» (п. 275) [25].

У справі Burlington v. Ecuador арбітраж 
визначив, що регулятивні заходи держав, які 
становлять поліцейські повноваження, не вва-
жаються експропріацією, навіть якщо їхнім 
результатом є суттєве позбавлення іноземних 
інвестицій (п. п. 472–485) [26].

У справі Feldman v. Mexico арбітраж зазна-
чив, що для того, щоб відрізнити експропрі-
аційні та регуляторні заходи, важливо проа-
налізувати характер заходу, визначити, є він 
дискримінаційним чи свавільним [27]. Арбіт-
раж вирішив, що держава не несе відпові-
дальності за втрату майна через добросовісні 
загальні норми, передбачені поліцейськими 
повноваженнями держави: «Уряди повинні 
мати свободу діяти в широких суспільних 
інтересах, захищати навколишнє середовище, 
нові або модифіковані податкові режими, 
надання або скасування державних субси-
дій, зниження або підвищення рівнів тари-
фів, уведення обмежень на зонування тощо» 
(п. 83) [27]. Він також зазначив, що «розумне 
державне регулювання такого типу не може 
бути досягнуте, якщо будь-який бізнес, який 
зазнає негативних наслідків, може вимагати 
компенсації, і можна з упевненістю сказати, 
що міжнародне звичаєве право це визнає» 
(п. 83) [27].

У справі Methanex v. US арбітраж також під-
тримав доктрину поліцейських повноважень 
та зазначив, що регуляторний захід є закон-
ним та не підлягає компенсації: «Недискри-
мінаційне регулювання для суспільних цілей, 
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яке здійснюється відповідно до належної 
процедури і впливає, серед іншого, на інозем-
ного інвестора чи інвестицію, не вважається  
експропріацією, що підлягає компенса-
ції, окрім випадків, коли уряд держави, що  
приймає, висловив майбутньому можливому 
інвестору зобов’язання стосовно того, що 
держава, яка приймає, утримається від таких 
регуляторних дій» (ч. IV, р. D, п. 6) [28].

Це також було визнано у справі Suez v. 
Argentina: «<…> держави мають законне 
право здійснювати свої поліцейські повнова-
ження для захисту суспільних інтересів, і що 
доктрина поліцейських повноважень <…> 
є особливо доречною у випадках експропрі-
ації, коли арбітраж повинен збалансувати  
майнові права інвестора із законною й обґрун-
тованою потребою регулювання державою» 
(п. 147) [29].

У справі Saluka v. Czech Republic арбітраж 
сформулював таке: «Зараз у міжнародному 
праві встановлено, що держави не несуть від-
повідальності щодо виплати компенсації іно-
земному інвестору, коли за звичайного здійс-
нення своїх регуляторних повноважень вони 
в недискримінаційний спосіб ухвалюють 
добросовісні (bona fide) норми, спрямовані на 
загальний добробут» (п. 255) [22]. Арбітраж 
також прокоментував поліцейські повнова-
ження та відсутність вимоги щодо компен-
сації: «Принцип, згідно з яким держава не 
здійснює експропріацію і, таким чином, не 
несе відповідальності за виплату компенсації 
позбавленому права іноземному інвестору, 
коли вона ухвалює загальні положення, які 
є загальновизнаними в межах поліцейських 
повноважень держав, нині є частиною звича-
євого міжнародного права» (п. 262) [22].

3. Доктрина пропорційності.
Іншою доктриною, яка використовується для 

визначення непрямої експропріації, є доктрина 
пропорційності. Ця доктрина виникла в резуль-
таті викликів, які можуть бути в доктринах  
єдиного ефекту та поліцейських повноважень.

Аналіз пропорційності даної концеп-
ції передбачає пошук балансу між метою  

регуляторних заходів держав, що приймають, 
та впливом таких заходів на інтереси інозем-
них інвесторів. Він також розглядає додаткові 
чинники, як-от підхід держави перебування 
та законні очікування інвесторів.

Тест пропорційності вперше застосовано 
у справах S.D. Myers v. Canada [30] та Pope 
& Talbot v. Canada [31]. Пізніше, у справі 
Tecmed v. Mexico, Трибунал зробив посилання 
на ЄСПЛ під час застосування тесту на про-
порційність, припустив, що тест на пропор-
ційність може застосовуватися судами-інвес-
торами, як це застосовується ЄСПЛ: «Після 
встановлення, що регуляторні дії та заходи 
не будуть одразу виключені з визначення екс-
пропріаційних актів, крім негативного фінан-
сового впливу таких дій чи заходів, для визна-
чення, чи мають вони характеризуватися як 
експропріаційні, арбітраж розгляне, чи є такі 
дії чи заходи пропорційними суспільним 
інтересам, що захищаються цими заходами, а 
також захисту, законно наданому інвестиціям, 
беручи до уваги, що значення такого впливу 
відіграє ключову роль у вирішенні пропор-
ційності» (п. 122) [15].

Щодо тесту на пропорційність, арбітраж 
у справі Tecmed v. Mexico Tribunal зазначив: 
«Повинна існувати розумна пропорційність 
між впливом заходу, накладеного на інозем-
ного інвестора, і метою, яку прагнуть досягти 
будь-яким заходом експропріації. Для оцінки 
такого пливу заходу дуже важливо оцінити 
масштаб позбавлення права власності, спри-
чиненого діями держави, та визначити, було 
таке позбавлення компенсовано чи ні». Арбіт-
раж далі процитував справу ЄСПЛ James v. 
United Kingdom [32] як джерело тесту про-
порційності під час урегулювання спору між 
інвестором та державою: «Необхідним є не 
тільки те, щоб захід, який позбавляє особу 
її власності, мав законну мету «в інтересах 
суспільства», а також і те, що має існувати 
розумне співвідношення пропорційності 
між ужитими засобами та метою, яку праг-
нуть реалізувати <…> Необхідного балансу 
не буде знайдено, якщо зацікавлена особа 
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повинна була нести «індивідуальний та над-
мірний тягар»» (п. 122) [15].

Однак є основні відмінності в застосу-
ванні критерію пропорційності в урегулю-
ванні спорів між інвестором і державою й у 
справах ЄСПЛ, і арбітраж у справі Tecmed v. 
Mexico зазнав критики за таке посилання та 
створення сподівань, що тест пропорційності 
у спорах між державою й інвесторами буде 
застосовано так, як і в ЄСПЛ [33, c. 131].

Перша суттєва відмінність полягає в тому, 
що у справі James v. United Kingdom ЄСПЛ 
спочатку встановив факт експропріації, а 
потім застосував тест на пропорційність. 
У Tecmed v. Mexico арбітраж застосував тест 
пропорційності, щоб встановити, що захід є 
експропріаційним. Друга відмінність полягає 
в тому, що арбітражі між державою й інвес-
торам не встановили рамки для застосування 
тесту пропорційності. У практиці ЄСПЛ тест 
на пропорційність складається з вимог від-
повідності, необхідності та пропорційності 
[34, c. 469]. Урегулювання спорів між держа-
вою й інвесторами не має єдиного підходу до 
оцінки вимог пропорційності та не застосовує 
триступеневий підхід ЄСПЛ, адже, наприклад, 
у Tecmed v. Mexico арбітраж зосереджувався на 
вимозі пропорційності (п. 122) [15], тоді як у 
S.D. Myers v. Canada (п. п. 255, 261, 263) [30] 
та Pope & Talbot v. Canada (п. п. 123, 125, 128) 
[31] застосовувався чинник необхідності.

Підхід уточнення доктрини поліцей-
ських повноважень

Підхід визначення критеріїв для розмеж-
ування непрямої експропріації та права на 
регулювання, тобто уточнення доктрини полі-
цейських повноважень, знайшов своє відобра-
ження в міжнародних інвестиційних угодах 
та типових ДІДах деяких держав, особливо 
в пояснювальних додатках до положення про 
експропріацію. Перші пояснювальні додатки 
почали з’являтися у 2000-х рр., надавали пере-
лік чинників, які варто брати до уваги арбіт-
ражам під час вирішення питання про те, чи є 
певний захід, ужитий державою, що приймає, 
насправді непрямою експропріацією.

Підхід уточнення доктрини поліцейських 
повноважень заснований на доктрині ради-
кальних поліцейських повноважень, але, на 
відміну від останньої, він «залишає відкри-
тими двері для можливості того, що недис-
кримінаційний захід, уведений відповідно до 
процедури та який має мету, що відповідає 
суспільним інтересам, можна схарактеризу-
вати як експропріацію, що підлягає компен-
сації, а не як регулювання, що не підлягає 
компенсації» [35]. Ідея цього підходу полягає 
в тому, що держави можуть нести відпові-
дальність «за рідкісних обставин» за непря-
мий вплив на інвестиції завдяки своїм регу-
ляторним заходам [33, c. 125–126]. Під час 
порівняння тесту пропорційності та підходу 
уточнення арбітраж повинен враховувати всі 
обставини справи, але підхід уточнення док-
трини поліцейських повноважень є більш 
сприятливим, оскільки передбачає, що дер-
жави, що приймають, мають право на вжиття 
регуляторних заходів для захисту або під-
тримання суспільного інтересу, але у винят-
кових обставинах такі заходи можуть стано-
вити непряму експропріацію. Застосування 
цього підходу дозволяє встановити високий 
поріг для арбітражів у справах між держа-
вою й інвестором для ухвалення рішення 
щодо успішності позовів стосовно непрямої  
експропріації.

Наприклад, ця доктрина була кодифікована 
в Додатку Б до Типової двосторонньої інвести-
ційної угоди США в результаті позовів до США 
згідно зі ст. 1110 НАФТА та невідповідностей 
щодо визначення непрямої експропріації. Дода-
ток Б до Американського типового ДІДу містить 
неповний перелік чинників, які варто брати до 
уваги, а саме: по-перше, економічний вплив 
заходу; по-друге, ступінь втручання уряду в 
чіткі, обґрунтовані інвестиційні очікування; 
по-третє, характер державного заходу [36].

Вищезгаданий перелік чинників не є 
вичерпним, що підтверджується формулю-
ванням «серед інших факторів», три еле-
менти – це сукупні фактори, які мають бути 
враховані.
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Згідно з Типовим ДІДом Канади, «за винят-
ком рідкісних обставин, наприклад, коли захід 
або низка заходів є настільки серйозними у 
світлі своєї мети, що їх не можна обґрунтовано 
розглядати як прийняті та застосовувані добро-
совісно, недискримінаційні заходи сторони, які 
призначені і застосовуються для захисту закон-
них цілей суспільного добробуту, як-от охорона 
здоров’я, безпека та навколишнє середовище, 
не є непрямою експропріацією» [37].

В «Обміні листами про експропріацію» до 
Угоди про вільну торгівлю між США та Сін-
гапуром сторони заявили, що їхнє розуміння 
непрямої експропріації відповідає Типовому 
ДІДу Америки [38].

Комплексна економічно-торгова угода 
(далі – CETA) також містить Додаток про екс-
пропріацію, подібний до типових ДІДів США 
та Канади [39]. ЄС та США також включили 
Додаток про експропріацію до проєкту Тран-
сатлантичного торговельно-інвестиційного 
партнерства (далі – TTIP) [40].

Положення, відмінне від додатків про 
експропріацію США та Канади, міститься 
в Комплексній інвестиційній угоді АСЕАН: 
«Недискримінаційні заходи держави-члена, 
які призначені та застосовуються для захисту 
законних цілей суспільного добробуту, як-от 
охорона здоров’я, безпека та навколишнє 
середовище, не є експропріацією типу, зазна-
ченого в пп. 2 (b)» [41]. Пропуск «за винят-
ком рідкісних обставин» говорить про те, що 
недискримінаційні регуляторні дії, ужиті для 
захисту цілей суспільного добробуту, ніколи 
не становлять непрямої експропріації.

Відповідно до ст. 20 (8) Інвестиційної 
угоди щодо спільного ринку Східної та  

Південної Африки (COMESA) поліцейська 
влада є звичаєвим міжнародним правом: 
«Відповідно до права держав регулювати та 
звичаєвих норм міжнародного права щодо 
поліцейських повноважень, добросовісні 
регуляторні заходи, ужиті державою-членом, 
що призначені та застосовуються для захисту 
або покращення законних цілей суспільного 
добробуту, як-от охорона здоров’я, безпека 
та навколишнє середовище, не становлять 
непрямої експропріації відповідно до цієї 
статті» [42].

Висновки. Отже, зміна підходу до форму-
лювання положень про експропріацію в інвес-
тиційних договорах є необхідним кроком для 
забезпечення балансу між захистом інвесторів 
і правом держави на регулювання в суспільних 
інтересах. Додавання роз’яснень до інвести-
ційних угод допомагає досягти більш точного 
визначення непрямої експропріації, що спри-
ятиме більшій послідовності та передбачува-
ності під час вирішення спорів. Додатки до 
типових ДІДів США та Канади, Комплексної 
інвестиційної угоди АСЕАН, включення подіб-
них положень в інші сучасні інвестиційні угоди 
є прикладом уточнення доктрини поліцейських 
повноважень, заснованого на презумпції на 
користь регуляторних повноважень держав, 
що може становити експропріацію в «окремих 
рідкісних випадках». Окрім того, вважливим 
елементом є включення більш детальних поло-
жень стосовно того, які саме обставини можуть 
уважатися «окремими рідкісними випадками». 
Досвід інших країн на прикладі двосторонніх і 
багатосторонніх інвестиційних договорів може 
бути корисним для України під час укладення 
нових й вдосконалення наявних угод.

Анотація
У статті розглянуто питання відсутності визначення непрямої експропріації та непослі-

довного підходу до тлумачення положення про непряму експропріацію міжнародними арбіт-
ражними установами. Автором досліджено двосторонні інвестиційні договори України та 
визначено, що положення стосовно експропріації сформульовані дуже широко та не містять 
визначень стосовно того, які заходи є регулятивними заходами держави. Автором проаналізо-
вано доктрини, що сформувалися в результаті арбітражної практики, з метою визначення, який 
підхід до визначення непрямої експропріації у двосторонніх інвестиційних договорах України  
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дозволить зберегти баланс між захистом іноземних інвесторів та правом держави на регулю-
вання. На основі детального аналізу та порівняння положень різних інвестиційних угод у статті 
наведено аргументи стосовно того, чому доктрина поліцейських повноважень з уточненнями, а 
саме включення положень про регулятивні заходи та визначення, які саме випадки не вважаються 
непрямою експропріацією, є оптимальною для збереження права держав на вжиття регуляторних 
заходів без негативного впливу на захист іноземних інвестицій. З кожним роком усе більше країн 
переглядають підхід до формулювання положень інвестиційних договорів. Велика кількість сучас-
них інвестиційних угод передбачає, що, за винятком рідкісних обставин, недискримінаційні регу-
ляторні дії, які застосовуються державою, що приймає, для захисту законних цілей суспільного 
добробуту, як-от охорона здоров’я, безпека та навколишнє середовище, не становлять непрямої 
експропріації або можуть становити непряму експропріацію тільки у виняткових випадках. Дос-
від інших країн на прикладі двосторонніх і багатосторонніх інвестиційних договорів може бути  
корисним для України під час укладення нових і вдосконалення наявних угод.

Ключові слова: міжнародні інвестиції, непряма експропріація, регулятивні заходи,  
поліцейські повноваження, інвестиційні договори.

Volkova I.O. Ensuring a balance between protection of investors from indirect expropriation 
and regulatory powers of states

Summary
The present paper focuses on the issue of lack of indirect expropriation definition and inconsistency in 

approaches to the interpretation of indirect expropriation by international investor-state tribunals. The author 
examines bilateral investment agreements of Ukraine and determines that the provisions on expropriation 
are formulated very broadly and do not define what measures are regulatory measures of the state. The 
author analyzes the doctrines formed as a result of arbitration practice in order to determine which approach 
to the definition of indirect expropriation in bilateral investment agreements of Ukraine will help maintain a 
balance between the protection of foreign investors and the regulatory powers of state. Based on a detailed 
analysis and comparison of the provisions of different investment agreements, this article suggests that the 
doctrine of police powers with clarifications, namely the inclusion of provisions on regulatory measures 
and determining which cases are not considered indirect expropriation, is necessary for keeping balance 
between public and private interests. Every year, more and more countries are reconsidering their approach 
to formulating provisions of investment agreements. Many modern investment agreements stipulate that, 
except in rare circumstances, non-discriminatory regulatory measures applied by the host state to protect 
legitimate public welfare objectives, such as health, safety and the environment, do not constitute indirect 
expropriation or may constitute indirect expropriation only in exceptional cases. Examples of other 
countries’ bilateral and multilateral investment agreements can be useful for Ukraine when concluding 
new and improving existing investment agreements.

Key words: international investments, indirect expropriation, regulatory measures, police powers, 
investment agreements.
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Постановка проблеми. Реалізація прого-
лошеного Конституцією України пріоритету 
прав і свобод особистості зажадала створення 
ефективного механізму їх реалізації та захи-
сту, що визначило найважливіші напрямки 
державно-правових перетворень. З прого-
лошенням соціальної держави в суспільстві 
робиться заявка на рішучий крок до переходу 
від принципу «рівності можливостей» до 
принципу «рівності результатів». Створення 
умов реалізації проголошених Конституцією 
прав і свобод особистості вимагає її актив-
ної участі в соціальних і економічних проце-
сах, що обумовлює потребу в радикальному 
системному оновленні правових форм, що 
опосередковують державно-владний вплив на 
інститути громадянського суспільства. Про-
ведена в умовах трансформації економічної 
і політичної систем адміністративно-правова 
реформа не може бути зведена до оптиміза-
ції та адаптації існуючих правових механізмів 
державного управління стосовно нових умов, 
бо в основі її лежать принципово інші підходи 
до побудови нової системи взаємовідносин 
виконавчої влади та особистості, заснова-
ної на ідеї забезпечення розумного балансу 
публічних і приватних інтересів. Різке скоро-
чення сфер, що допускають можливість вико-
ристання прямих адміністративних методів 
при істотному збагаченні функціональної ролі 
держави призвело до появи нових правових 
форм державного управління. На тлі струк-
турно-функціонального реформування сис-
теми виконавчої влади особливої актуально-

сті набула одна з форм її реалізації – державна 
реєстрація, яка знайшла своє застосування в 
усіх сферах державного управління (еконо-
міка, соціальна та адміністративно-політична 
сфери). Незважаючи на це, сутність і правова 
природа державної реєстрації як форми реа-
лізації виконавчої влади досі не стали пред-
метом детального дослідження в юридичній 
літературі. Усе вищезазначене зумовлює акту-
альність обраної тематики статті. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Певним аспектам теоретико-правового дослі-
дження державної реєстрації приділялась 
увага науковців різних галузей знань. Серед 
вчених-адміністративістів, які займалися 
дослідженням цієї проблематики, можна від-
значити роботи таких науковців як: В. Авер’я-
нов, О. Андрійко, Д. Бахрах, Ю. Битяк, 
Л. Біла-Тіунова, В. Вишняков, В. Галунько, 
А. Головач, І. Голосніченко, І. Задоя, С. Ківа-
лов, В. Колпаков, Ю. Тихомиров, О. Шмалій, 
М. Шульга та ін.

Враховуючи динамічність адміністратив-
ного законодавства, а також досить швидкі 
темпи розвитку та реформування адміністра-
тивного права, багато наукових положень 
частково втратили свою актуальність. Таким 
чином, цілком обґрунтовано можна говорити 
про те, що сьогодні необхідним стає системне 
і фундаментальне дослідження теоретичних 
і прикладних проблем, пов’язаних з адміні-
стративно-правовим забезпеченням держав-
ної реєстрації на основі новітніх теоретико- 
правових засад. 
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Формулювання завдання дослідження. 
Метою статті є дослідження адміністра-
тивно-правового забезпечення державної 
реєстрації в Україні в контексті структур-
но-функціонального реформування системи 
виконавчої влади.

Виклад основного матеріалу. Весь хід 
дослідження проблем пов’язаних з держав-
ною реєстрацією показав, що це – фундамен-
тальна проблема, яка повинна отримувати 
своє всебічне вирішення у праві.

Пропоновані судження про вдосконалення 
системи управління процесами державної 
реєстрації мають на меті обґрунтувати мето-
дологічний підхід до проблеми, який дозво-
лив би простежити взаємозв’язок доктрини, 
політики, законодавства та практики органі-
зації даної системи.

Висуваючи ті чи інші пропозиції і обґрун-
товуючи необхідність певної концепції, треба 
думати, що концепція управління у сфері дер-
жавної реєстрації, головним чином похідна 
від концепції розвитку виконавчої влади 
в цілому [2, c. 112]. Таким чином, шляхи і 
методи вирішення проблем, що склалися 
у сфері державної реєстрації повинні бути 
невід’ємною частиною цілого, спираючись 
на пріоритетні напрямки сучасної адміні-
стративної реформи. Даними напрямками, на 
нашу думку, є:

– обмеження втручання держави в еконо-
мічну діяльність суб’єктів підприємництва, 
у тому числі припинення надлишкового дер-
жавного регулювання;

– виключення дублювання функцій і повно-
важень державних органів виконавчої влади;

– розвиток системи саморегульованих 
організацій в галузі економіки;

– організаційний поділ функцій, що сто-
суються регулювання економічної діяльно-
сті, нагляду та контролю, управління дер-
жавним майном та надання державними 
організаціями послуг громадянам та юри-
дичним особам;

– завершення процесу розмежування 
повноважень між державними органами вико-

навчої влади України, оптимізація діяльності 
територіальних органів виконавчої влади.

Завдання адміністративного структур-
но-функціонального реформування системи 
виконавчої влади в стислому вигляді можна 
визначити як набуття державою чіткого розу-
міння того, що вона може робити, того, що 
вона робити не може і, головне, здатності не 
переплутати перше із другим. 

Незважаючи на кілька хвиль адміністратив-
ної реформи в Україні, зберігається функціо-
нальний принцип вертикально орієнтованої 
організації системи державного управління. 
У нинішніх умовах він несе великі ризики і 
буде все менш ефективний. Необхідно пере-
налаштувати систему управління за процес-
ним принципом [5, c. 283].

Розпочата адміністративна реформа в її 
сучасному розумінні була настільки складна, 
масштабна і амбітна, що триває зі змінним 
успіхом аж до сьогоднішнього дня. За ці роки 
вона пережила кілька перезавантажень, появу 
нових повісток і вичерпання попередніх. 
У всій різноманітності подій, якими супрово-
джувалася реформа, успіхи і невдачі перемі-
шувалися один з одним самим суперечливим 
чином. Весь цей процес настільки складний і 
неоднозначний, що в ньому неважко втратити 
логічну нитку. Якщо ми поставимо питання, 
чи досягла реформа попередньо заявлених 
результатів, то відповідь швидше буде нега-
тивною. Але якщо ми захочемо перерахувати 
її досягнення, їх список теж буде чималим. 
Це, зокрема: 

– підвищення транспарентності, впрова-
дження електронного документообігу (не 
завжди успішне);

– певне підвищення доступності та якості 
державних послуг;

– часткове ослаблення регуляторного 
навантаження на бізнес;

– підвищення привабливості держави як 
роботодавця на ринку праці [1, c. 133].

До невирішених проблем адміністратив-
ного структурно-функціонального реформу-
вання системи виконавчої влади слід віднести: 
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– надмірність державних функцій (в одних 
сферах діяльності – при їх недостатності в 
ряді інших); 

– надмірне регулювання і/або заборонні 
заходи;

– надмірна адміністративна присутність 
держави в життєдіяльності суспільства;

– не завжди успішне впровадження управ-
ління за результатами;

– низька ефективність і зайва забюрокра-
тизованість стратегічного управління; 

– недостатньо ефективне використання 
всіх видів ресурсів, дефіцит багатьох затре-
буваних компетенцій у сфері держуправління 
[1, c. 134].

Але тепер, у світлі накопиченого досвіду 
успіхів і невдач, стає все ясніше, що в їх 
основі може лежати загальна причина. Цією 
причиною може бути основоположний функ-
ціональний принцип побудови держапарату, 
який за часів запуску реформи здавався само-
очевидним і мало ким піддавався сумніву. 
Основні перетворення йшли «зверху вниз» в 
рамках розподілу функцій на макрорівні між 
органами виконавчої влади та їх підрозділами.

Проблема тим більше загострюється, 
оскільки держава, виходить із системної 
кризи, має обмежений ресурсний потенціал, і 
її діяльність буде ефективною тоді, коли вона 
зосередиться на рішенні чітко обмеженого 
і чітко прописаного переліку пріоритетних 
завдань і функцій.

Визначаючи в якості базових основні 
шляхи вдосконалення процесів, пов’язаних 
з діяльністю органів виконавчої влади, доз-
волимо собі запропонувати положення, що 
утворюють основу концепції системного вдо-
сконалення управління реєстраційними про-
цесами:

1. Чітка правова регламентація інституцій-
ної складової інституту державної реєстрації 
як елементу системи державного управління. 
Наукові розробки в галузі комплексного 
вивчення такого правового явища як дер-
жавна реєстрація не отримали належного роз-
витку. Пріоритет вузькоконкретного підходу 

до вирішення зазначених проблем явно пере-
важає. Конфлікт об’єктивних і суб’єктивних 
факторів, що впливають на управління різ-
ними видами державної реєстрації, посилює 
кризовий стан всієї системи виконавчої влади.

Конституція України, на жаль, не закріплює 
основи організації системи суб’єктів держав-
ного управління у вертикальному зрізі. Розділ 
VI «Кабінет Міністрів України. Інші органи 
виконавчої влади» присвячений переважно 
одному органу виконавчої влади і не дає уяв-
лення про структуру і призначення виконавчої 
влади як самостійної гілки влади [6].

Далі, нормативною підставою для визна-
чення системи виконавчої влади в структур-
ному плані є положення Конституції Укра-
їни про єдність органів державної влади; 
про систему органів державної влади; про 
систему органів виконавчої влади [6].

Як видається, справа не тільки в терміно-
логічному різноманітті, а в труднощах побу-
дови системи управлінських суб’єктів «по 
вертикалі», правомірно постає питання: а чи 
є тут взагалі система суб’єктів, і, відповідно, 
система в управлінні державною реєстрацією 
[4, c. 16].

Треба думати, що «де факто» існує сукуп-
ність окремих суб’єктів, не об’єднаних спіль-
ною метою та іншими системоутворюючими 
ознаками.

Отже, вирішення актуальних питань пра-
вового статусу реєструючих органів полягає 
в закріпленні на рівні  закону основних поло-
жень правового статусу органів виконавчої 
влади, в тому числі основоположних поло-
жень про їх компетенції, принципи побудови 
єдиної системи органів виконавчої влади 
України та її суб’єктів. Ці положення, в свою 
чергу, повинні стати основою для підзакон-
ного регулювання правового статусу реєстру-
ючих органів на рівні Президента України, 
Кабінету Міністрів України та основою для 
побудови виконавчих органів місцевого само-
врядування [9].

Необхідно враховувати і той факт, що 
адміністративне законодавство не вичерпу-
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ється встановленням норм, що регулюють ті 
чи інші види управлінських відносин. Для 
адміністративного законодавства характерне 
введення різних правових режимів з метою 
гарантування належного розвитку управлін-
ських правовідносин, законного порядку їх 
реалізації. 

Одним з таких режимів є державна реє-
страція. Тенденції, які чітко простежуються 
в розвитку даного адміністративно-право-
вого режиму, – це модифікація його юридич-
них параметрів, підстав і самої процедури 
стосовно до сучасних умов. Тому, дуже важ-
ливо, щоб межі цих режимних правил вста-
новлювалися законами. Це дозволить хоча б 
частково створити баланс між приватними 
та публічними інтересами у сфері державної 
реєстрації, а також виключить ситуацію, коли 
виконавча влада підзаконними нормативними 
актами визначає зручну для себе модель пове-
дінки [3].

Дані рекомендації сприятимуть вирішенню 
одного із завдань адміністративно-правової 
реформи – обмеженню втручання держави в 
економічну діяльність суб’єктів підприємни-
цтва, у тому числі припинення надлишкового 
державного регулювання.

2. Забезпечення відповідності системи 
управління у сфері державної реєстрації реа-
ліям правової держави.

Державна реєстрація являє собою комп-
лексний адміністративно-правовий режим, в 
якому виникають певні правовідносини між 
громадянським суспільством і державною 
владою, в першу чергу її виконавчими струк-
турами. У даних правовідносинах беруть 
участь суб’єкти, які не знаходяться  в ієрар-
хічній підпорядкованості.

Певна напруженість, що існує між фор-
мальними особливостями такої адміністра-
тивної процедури як реєстрація і сутністю 
органу виконавчої влади, не в останню чергу 
пов’язана з нестійкістю державної політики в 
перетворенні соціальних сфер методами, які 
продиктовані об’єктивними і суб’єктивними 
причинами.

З метою відновлення авторитету держави, 
її здатності регулювати відносини, що вини-
кають у сфері державної реєстрації необ-
хідне вирішення проблеми відновлення зв’яз-
ків громадянського суспільства і державної 
влади, і в першу чергу влади виконавчої. На 
першому місці повинно знаходитися питання 
про зближення структурної політики в галузі 
соціальної проблематики, з одного боку, і 
структурної політики та організації виконав-
чої влади в частині управління у сфері дер-
жавної реєстрації – з іншого [8].

Перша проблема пов’язана з ідеологією 
державності і, одночасно, громадянського 
суспільства, що дозволить враховувати дина-
міку всіх складових соціального життя.

Структурна політика управління у сфері 
державної реєстрації полягає в тому, щоб 
створити відповідні органи та знайти пра-
вильні методи управлінської взаємодії зі 
структурами громадянського суспільства. 

Тут головне відмежувати адміністра-
тивні правовідносини, що виникають все-
редині системи публічної адміністрації 
та правовідносини, що виникають між 
публічною адміністрацією та фізичними 
або юридичними особами. Для взаємодії 
державної влади і громадянського суспіль-
ства по можливості повинна використову-
ватися модель, близька до зобов’язальних 
правовідносин. Така модель, безсумнівно, 
відповідає правовій природі державної 
реєстрації, де більшою мірою переважає 
повідомний характер адміністративно-пра-
вових відносин [7]. 

Обмеження, об’єктивно обумовлені потре-
бою державного контролю, можуть мати 
місце лише в тому обсязі, який є необхід-
ним для захисту прав і свобод громадянина 
і громадянського суспільства в цілому. Крім 
того, усунення зайвих бюрократичних бар’є-
рів, якими сьогодні рясніє система держав-
ної реєстрації, послужить оптимізації такого 
напрямку адміністративно-правової реформи, 
як розвиток системи саморегульованих орга-
нізацій у сфері економіки.
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3. Організаційно-правові та процедурні 
питання управління у сфері державної реє-
страції. 

Тут особливе місце займає проблема при-
йняття уніфікованого нормативного акту, 
який регулює правовідносини, що виникають 
у сфері державної реєстрації..

Не можна не відзначити, що на законо-
давчому рівні зараз підготовлений і розгля-
дається проєкт Закону України «Про адміні-
стративну процедуру» №3475 від 14.05.2020. 
Це, безсумнівно, серйозний крок вперед, який 
сприяє підвищенню ефективності управлін-
ської діяльності, в тому числі у сфері дер-
жавної реєстрації. Однак, даний законопро-
єкт рясніє неточностями, вельми абстрактно 
описує коло правовідносин, що виникають 
в процесі державної реєстрації. Крім того, в 
законі не визначається коло суб’єктів уповно-
важених здійснювати державну реєстрацію. 
Так, згідно ст. 1. законопроєкту: «Цей Закон 
регулює відносини органів виконавчої влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, їх поса-
дових осіб, інших суб’єктів, які відповідно 
до закону уповноважені здійснювати функції 
публічної адміністрації, з фізичними та юри-
дичними особами щодо розгляду і вирішення 
адміністративних справ шляхом прийняття та 
виконання адміністративних актів. Дія цього 
Закону не поширюється на відносини, що 
виникають під час:

1) розгляду звернень осіб, що містять про-
позиції, рекомендації щодо формування дер-
жавної політики, вирішення питань місце-
вого значення, а також щодо врегулювання 
суспільних відносин;

2) конституційного провадження, кри-
мінального провадження, судового прова-
дження, виконавчого провадження (крім 
виконання адміністративних актів), опера-
тивно-розшукової діяльності, розвідувальної 
діяльності, контррозвідувальної діяльності, 
вчинення нотаріальних дій, виконання пока-
рань, застосування законодавства про захист 
економічної конкуренції (крім справ про 

надання дозволів та висновків на узгоджені 
дії, концентрацію суб’єктів господарювання);

3) державної служби, дипломатичної та 
військової служби, служби в органах міс-
цевого самоврядування, служби в поліції, а 
також іншої публічної служби;

4) реалізації конституційного права грома-
дян брати участь у всеукраїнському та місце-
вих референдумах, обирати і бути обраними 
до органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування;

5) оскарження процедур публічних закупі-
вель» [10].

Таким чином, з одного боку, вбачається, 
що процедури державної реєстрації будуть 
підпадати під дію майбутнього норматив-
но-правового акту, хоча з іншого боку термін 
«державна реєстрація» в його проєкті зовсім 
на згадується [10].

У світлі адміністративно-правової 
реформи, яка в якості пріоритетного напрямку 
визначає виключення дублювання функцій і 
повноважень органів виконавчої влади, чітке 
нормативне регулювання в цій частині є особ-
ливо важливим. Крім того, на сьогодніш-
ній день, нормативно не визначено і статус 
суб’єкта, що здійснює державну реєстрацію. 

4. Забезпечення адекватного інформацій-
ного режиму державної реєстрації. 

Державна реєстрація, являючи собою 
форму діяльності виконавчої влади, яка здійс-
нюється за допомогою функцій контролю та 
обліку, сьогодні немислима без єдиної обліко-
во-інформаційної системи.

Державна реєстрація позбавлена свого 
сенсу за відсутності єдиного консолідова-
ного інформаційного центру. Незважаючи на 
спроби створення бази інформаційних, ресур-
сів за окремими видами державної реєстрації, 
на сьогоднішній день у сфері інформатизації 
державної реєстрації спостерігається хао-
тична картина некерованої ситуації: різне 
ресурсне забезпечення на рівні різноманіт-
них органів виконавчої влади, роз’єднаність 
і несумісність даних різних видів державної 
реєстрації тощо [9].
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Для вирішення проблеми адаптації інфор-
маційних ресурсів у сфері державної реєстра-
ції насамперед необхідна уніфікація інфор-
маційного режиму. З цією метою в рамках 
державної цільової програми діджиталіза-
ції  необхідно створення єдиної інформацій-
ної системи з централізованим, однаковим 
програмним забезпеченням на всіх рівнях 
державної влади. Стосовно до державної 
реєстрації доцільно створення єдиних бан-
ків даних за певними напрямами державної 
реєстрації: за місцем проживання та місцем 
перебування, реєстрація у підприємницькій 
діяльності, прав на об’єкти нерухомості тощо.

Одним з напрямків вдосконалення інфор-
маційного режиму державної реєстрації може 
стати оптимізація взаємодії окремих елемен-
тів інформаційних ланцюгів, що виражаються 
у спрощенні способів надання реєстраційних 
даних до реєструючого органу: повідомний 
характер реєстрації цілком дозволяє вико-
ристовувати сучасні комунікаційні засоби 
(Інтернет, передача відомостей за

електронною поштою) [9]. Виключаючи 
таким чином необхідність особистого кон-
такту посадової особи реєструючого органу 
та заявника, ми, тим самим, створюємо умови 
для зниження рівня корупції у сфері виконав-
чої влади.

5. Удосконалення механізмів відповідаль-
ності суб’єктів управління у сфері державної 
реєстрації. 

У положеннях про органи виконавчої влади 
відсутні формулювання про те, хто і за що несе 
відповідальність або в якому порядку така 
відповідальність встановлюється. Це повною 
мірою відноситься до суб’єктів управління у 
сфері державної реєстрації. В даний час зби-
ток від незаконних дій реєструючого органу 
(посадової особи) відшкодовується в порядку 
цивільного позову і за рахунок бюджетних 
коштів [8]. Ефективність такої відповідаль-
ності досить невелика в силу ряду причин. 
По-перше, вкрай недосконалим є механізм 
виконання судових рішень, винесених проти 
держави. По-друге, не обтяжуючи ніяк поса-

дову особу, безпосередньо винну в незакон-
них діях, така відповідальність практично не 
виконує превентивної функції.

Далі, вважаємо, що вдосконалення меха-
нізмів відповідальності реєструючих органів 
сприятиме встановленню відповідальності не 
тільки за принципом вини, а й відповідаль-
ності за результат цієї діяльності, що завдав 
шкоди суб’єкту реєстрації.

Сподіваємось, що запропоновані підходи 
концепції сприятимуть розвитку законодав-
ства про державну реєстрацію, а також реа-
лізації основних напрямів адміністратив-
но-правової реформи.

Висновки: Концепція управління у сфері 
державної реєстрації, головним чином є 
похідною від концепції розвитку виконавчої 
влади в цілому. Шляхи і методи вирішення 
проблем, що склалися у сфері державної реє-
страції повинні бути невід’ємною частиною 
цілого, спираючись на пріоритетні напрямки 
сучасної адміністративної реформи. Даними 
напрямками, на нашу думку, є: обмеження 
втручання держави в економічну діяльність 
суб’єктів підприємництва, у тому числі при-
пинення надлишкового державного регулю-
вання; виключення дублювання функцій і 
повноважень державних органів виконавчої 
влади; розвиток системи саморегульованих 
організацій в галузі економіки; організацій-
ний поділ функцій, що стосуються регулю-
вання економічної діяльності, нагляду та 
контролю, управління державним майном та 
надання державними організаціями послуг 
громадянам та юридичним особам; завер-
шення процесу розмежування повноважень 
між державними органами виконавчої влади 
України, оптимізація діяльності територіаль-
них органів виконавчої влади. 

Визначаючи в якості базових основні шляхи 
вдосконалення процесів, пов’язаних з діяль-
ністю органів виконавчої влади, пропонуються 
положення, що утворюють основу концепції 
системного вдосконалення управління реє-
страційними процесами: чітка правова регла-
ментація інституційної складової інституту 
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державної реєстрації як елементу системи дер-
жавного управління; забезпечення відповід-
ності системи управління у сфері державної 
реєстрації реаліям правової держави; органі-
заційно-правові та процедурні питання управ-

ління у сфері державної реєстрації; забезпе-
чення адекватного інформаційного режиму 
державної реєстрації; удосконалення механіз-
мів відповідальності суб’єктів управління у 
сфері державної реєстрації.

Анотація
У статті досліджено дослідження адміністративно-правове забезпечення державної реє-

страції в Україні в контексті структурно-функціонального реформування системи виконавчої 
влади. Доведено, що концепція управління у сфері державної реєстрації, головним чином є 
похідною від концепції розвитку виконавчої влади в цілому. Констатовано, що шляхи і методи 
вирішення проблем, які склалися у сфері державної реєстрації повинні бути невід’ємною 
частиною цілого, спираючись на пріоритетні напрямки сучасної адміністративної реформи. 
В якості пріоритетних напрямків здійснення сучасної адміністративної реформи запропоно-
вано: обмеження втручання держави в економічну діяльність суб’єктів підприємництва, у тому 
числі припинення надлишкового державного регулювання; виключення дублювання функцій і 
повноважень державних органів виконавчої влади; розвиток системи саморегульованих органі-
зацій в галузі економіки; організаційний поділ функцій, що стосуються регулювання економіч-
ної діяльності, нагляду та контролю, управління державним майном та надання державними 
організаціями послуг громадянам та юридичним особам; завершення процесу розмежування 
повноважень між державними органами виконавчої влади України, оптимізація діяльності 
територіальних органів виконавчої влади. Визначаючи в якості базових основні шляхи вдо-
сконалення процесів, пов’язаних з діяльністю органів виконавчої влади, запропоновано поло-
ження, що утворюють основу концепції системного вдосконалення управління реєстрацій-
ними процесами: чітка правова регламентація інституційної складової інституту державної 
реєстрації як елементу системи державного управління; забезпечення відповідності системи 
управління у сфері державної реєстрації реаліям правової держави; організаційно-правові та 
процедурні питання управління у сфері державної реєстрації; забезпечення адекватного інфор-
маційного режиму державної реєстрації; удосконалення механізмів відповідальності суб’єк-
тів управління у сфері державної реєстрації. Зазначено, що у світлі адміністративно-правової 
реформи, яка в якості пріоритетного напрямку визначає виключення дублювання функцій і 
повноважень органів виконавчої влади, чітке нормативне регулювання в цій частині є особ-
ливо важливим. Запропоновано напрямки вдосконалення інформаційного режиму державної 
реєстрації, ключовим з яких визначено оптимізацію взаємодії окремих елементів інформацій-
них ланцюгів, що виражаються у спрощенні способів надання реєстраційних даних до реє-
струючого органу. Наголошено, що вдосконалення механізмів відповідальності реєструючих 
органів сприятиме встановленню відповідальності не тільки за принципом вини, а й відпові-
дальності за результат цієї діяльності, що завдав шкоди суб’єкту реєстрації.

Ключові слова: адміністративне право, адміністративне законодавство, державна реєстра-
ція, публічне адміністрування, адміністративно-правова реформа, правовий механізм, адміні-
стративні процедури, правовий облік, контроль, орган реєстрації, акти реєстрації, публічний 
інтерес.
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Bolhar O.V. Administrative and legal support of state registration in Ukraine in the context 
of structural and functional reform of the executive power system

Summary
The article examines the study of administrative and legal support of state registration in Ukraine 

in the context of structural and functional reform of the executive power system. It is proved that the 
concept of Management in the field of state registration is mainly derived from the concept of devel-
opment of executive power as a whole. It is stated that Ways and methods of solving problems that 
have developed in the field of state registration should be an integral part of the whole, based on the 
priority areas of modern administrative reform. As priority areas of implementation of the modern 
administrative reform proposed: restriction of state interference in the economic activities of business 
entities, including termination of excessive state regulation; exclusion of duplication of functions and 
powers of state executive bodies; development of a system of self-regulating organizations in the field 
of economy; organizational division of functions concerning regulation of economic activities, super-
vision and control, management of state property and provision of services by state organizations to 
citizens and legal entities; completion of the process of division of powers between state executive 
bodies of Ukraine, optimization of the activities of territorial executive bodies. Defining as basic the 
main ways to improve the processes related to the activities of executive authorities, provisions are 
proposed that form the basis of the concept of systematic improvement of Registration Process Man-
agement: clear legal regulation of the institutional component of the institution of state registration as 
an element of the public administration system; ensuring compliance of the management system in 
the field of state registration with the realities of the rule of law; organizational, legal and procedural 
issues of Management in the field of state registration; ensuring an adequate information regime of 
state registration; improving the mechanisms of responsibility of management entities in the field of 
state registration. It is noted that in the light of the administrative and legal reform, which defines the 
elimination of duplication of functions and powers of executive authorities as a priority area, clear 
regulatory regulation in this part is especially important. Directions for improving the information 
regime of state registration are proposed, the key of which is to optimize the interaction of individ-
ual elements of information chains, which are expressed in simplifying the methods of providing 
registration data to the Registration Authority. It is noted that the improvement of the mechanisms 
of responsibility of registration authorities will contribute to the establishment of liability not only 
on the principle of guilt, but also responsibility for the result of this activity that caused harm to the 
subject of registration.

Key words: administrative law, administrative legislation, state registration, public administra-
tion, administrative and legal reform, legal mechanism, administrative procedures, legal accounting, 
control, registration authority, registration acts, public interest.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ ДОБРОВІЛЬНОСТІ ТА 
ПРИЙНЯТТЯ РЕАЛЬНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВЗАЄМНОЇ ПОВАГИ ТА ПОШУКУ 

КОМПРОМІСНИХ РІШЕНЬ У СОЦІАЛЬНОМУ ДІАЛОЗІ В СФЕРІ ПРАЦІ

Постановка проблеми. У результаті дослі-
дження правової природи та принципів соці-
ального діалогу в сфері праці як основних 
засад та ідей соціального діалогу, постає 
необхідність дослідження кожного окремого 
принципу соціального діалогу в сфері праці 
як складової вказаного інституту суспільних 
відносин. Саме по собі дослідження зазначе-
ного питання є необхідним для повного тео-
ретичного осмислення інституту соціального 
діалогу в сфері праці.

Комплексне дослідження принципів соці-
ального діалогу в сфері праці, хоч і набуває 
нині все більшої актуальності, проте вченими 
майже не проводилось. Водночас, актуальність 
дослідження вказаного питання тісно переплі-
тається із загальносвітовими процесами, що 
зорієнтовані на відділені/дистанційні трудові 
та інші відносини в суспільстві. Не є виклю-
ченням і соціальний діалог у сфері праці.

Мета дослідження. Головною метою про-
веденого дослідження є надання авторських 
визначень поняттям принципи добровіль-
ності та прийняття реальних зобов’язань, вза-
ємної поваги та пошуку компромісних рішень 
в соціальному діалозі в сфері праці, а також 
з’ясування правової природи та значення 
окреслених принципів для інституту соціаль-
ного діалогу в сфері праці.

Частково чи всебічно досліджували прин-
ципи, у тому числі, соціального діалогу в сфері 
праці, вчені із різних галузей наукового знання, 
а саме: Дорофеєва В.І., Лагутіна І.В., Медин- 
ська Л.В., Погребняк С.П., Притика Ю.Д.,  

Сіроткіна М.В., Сорочишин М.В., Трю-
хан О.А., Чанишева Г.І. та багато інших.

Виклад основного матеріалу. Принцип 
добровільності соціального діалогу. Як вдало 
підкреслив А.М. Шульга проблеми юридично 
значущої добровільної та вимушеної пове-
дінки, співвідношення волі й волевиявлення, 
юридичного значення примусу (фізичного, 
психічного), помилки, омани, обману в кон-
тексті правової кваліфікації поведінки особи 
належать до кола тих проблем, які вже не одне 
десятиліття періодично привертають до себе 
увагу як вітчизняних, такі зарубіжних дослід-
ників, не лише юристів, але й філософів, логі-
ків, соціологів, психологів [16, с. 244].

Поняття «добровільність» невіддільне 
від поняття «свобода волі». Інакше кажучи, 
«добровільність» як психологічна складова 
поведінки припускає знаходження людини на 
момент свідомого вчинення нею відповідної 
дії (бездіяльності) у стані свободи від зовніш-
нього примусу [16, с. 244].

Курепін В.М. говорить, що принцип добро-
вільності у соціального діалогу означає, що 
співпраця сторін соціального діалогу немож-
лива, якщо одна зі сторін приймає рішення 
під тиском чи примусом. Не можна змусити 
сторони вести колективні переговори і укла-
дати колективні договори і угоди або брати 
участь у інших формах соціального діалогу 
будь-якими адміністративними засобами та 
заходами [9, с. 8].

Сорочишин М.В. каже про те, що сторони 
соціального діалогу повинні володіти певною 
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свободою при обговоренні питань, що вхо-
дять у сферу праці. Законодавець не встанов-
лює спеціального переліку питань, обов`яз-
кового для обговорення чи забороненого для 
обговорення. Сторони є вільними у виборі 
предмету регулювання трудових, соціальних 
та економічних відносин. Даний принцип є 
важливою гарантією подальшого розвитку 
демократичних інститутів та зміцнення всієї 
системи соціального діалогу [12, с. 91].

Дійсно, сторони соціального діалогу, в 
межах окреслених чинним законодавством, 
вільні у виборів предмету та порядку відно-
син. В цьому і проявляється природа диспози-
тивності регулювання трудових відносин.

Білик О.М., на прикладі громадських 
об’єднань, говорить про те, що добровіль-
ність як принцип означає, що як засновники 
громадського об’єднання, та і усі, хто долу-
чатиметься згодом до цього об’єднання, при-
єднуються за власним бажанням та припиня-
ють діяльність у цьому об’єднання за власним 
бажанням [1, с. 152].

Сіроткіна М.В. зазначає, що зміст принципу 
добровільності утворюють такі положення: 
процедуру примирення можна розпочати 
тільки за умови, що сторони дійшли взаємної 
домовленості; перебіг процедури примирення 
залежить від волевиявлення сторін: будь-який 
учасник в односторонньому порядку має право 
припинити процедуру примирення без будь-
яких негативних для себе наслідків. під час 
пошуку оптимальних рішень не здійснюється 
будь-який зовнішній тиск, за будь-якою зі сто-
рін зберігається право прийняти або відхилити 
варіант врегулювання конфлікту, запропонова-
ний у ході процедури примирення [11, с. 284].

Порушення принципу добровільності соці-
ального діалогу у сфері праці призводить не 
лише до недотримання законодавства, а і 
взагалі наслідком має знищення соціального 
діалогу як інституту. Ігнорування порушення 
вказаного принципу може мати наслідком 
вирішення соціальних протирічь радикаль-
ними заходами, що в зрозумілій мірі деструк-
тивно впливає на всі суспільні відносини.

На основі вищенаведеного можна виокре-
мити наступні складові принципу добровіль-
ності у соціальному діалозі у сфері праці:

1) добровільне визначення умов соціаль-
ного діалогу та добровільне укладення колек-
тивних договорів і угод;

2) добровільна згода на проведення колек-
тивних переговорів;

3) можливість на будь-якому етапі соціаль-
ного діалогу, до укладання колективних дого-
ворів і угод, припинити консультації.

На нашу думку, можна сформулювати 
наступне визначення принципу добровіль-
ності в соціальному діалозі у сфері праці як 
одну із основних ідей соціального діалогу у 
сфері праці відповідно до якої всі сторони 
соціального діалогу повинні вступати у від-
носини між собою без тиску, чи примусу.

Принцип прийняття реальних зобов’я-
зань у соціальному діалозі. З метою повного 
та всебічного розкриття змісту принципу 
прийняття реальних зобов’язань, з початку, 
доцільно розглянути поняття юридичного 
визначення реальних зобов’язань. Поняття 
реальних зобов’язань досліджено у цивіль-
ному, фінансовому, господарському праві.

За загальним правилом зобов’язання поді-
ляються на реальні та потенційні. У цивіль-
ному праві під реальним зобов’язанням 
розуміють такі, що виникають на підставі 
договору, контракту, одержаного рахунку (як 
правило, сума заборгованості та строк пога-
шення по них є конкретними і вказуються у 
відповідних документах). Залежно від строку 
погашення реальні зобов’язання поділяють 
на поточні та довгострокові [4, с. 49].

Гринько Р.В. зазначає, що принцип реаль-
ного виконання зобов’язання означає його 
виконання в натурі [6, с. 41].

Курепін В.М. зазначає, що прийняття 
реальних зобов’язань означає що зобов’я-
зання сторін соціального діалогу мають бути 
реальними, інакше виконання взятих сторо-
нами зобов’язань неможливо. Кожна зі сторін 
соціального діалогу має обдумано підходити 
до процесу ведення колективних переговорів, 
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розуміючи свої реальні можливості з ураху-
ванням впливу, як внутрішніх, так і зовнішніх 
факторів [9, с. 8-9].

Як зазначає М.І. Теребух за цілою низкою 
нормативно-правових актів, що приймалися 
в Україні, спостерігались лише декларатив-
ність намірів без реальних механізмів їх вті-
лення [14, с. 101].

Сорочишин М.В. пише про те, що зобов`я-
зання, які приймаються сторонами, повинні 
бути реальними, інакше їхня реалізація на 
практиці буде неможливою, а переговорний 
процес – фікцією. Сторони повинні виважено 
та серйозно підходити до переговорного про-
цесу, ставити перед собою реальні завдання, 
обмінюватись необхідною інформацією, уяв-
ляти економічні можливості організації, вра-
ховувати стан галузі та економіки в цілому 
[12, с. 91-92].

В юридичній науці питання прийняття реаль-
них зобов’язань у соціальному діалозі у сфері 
праці практично не досліджено. Водночас, прин-
цип прийняття реальних зобов’язань віднесено 
до основних принципів соціального діалогу.

Пропонуємо виділити наступні характери-
стики цього принципу, а саме:

1) принцип прийняття реальних зобов’я-
зань, як правило, містить своє відображення 
у локальному нормативному акті – шляхом 
покладання на сторону певних умов та визна-
чення подальших дій;

2) принцип прийняття реальних зобов’я-
зань покликаний на фактичну взаємодію з 
метою прийняття рішень, що можуть бути і 
будуть виконані стороною;

3) передумовою прийняття реальних  
зобов’язань повинен бути застосований прин-
цип оцінки реальних можливостей виконання 
зобов’язань.

Саме принцип оцінки реальних можли-
востей виконання зобов’язань надасть змогу 
стороні соціального діалогу у сфері праці 
об’єктивно, виважено підійти до прийняття 
рішень в рамках соціального діалогу.

Погана, неефективна та приречена на про-
вал та модель соціального діалогу, прийняття 

зобов’язань між сторонами, за якою, має лише 
декларативний характер та не підкріплено 
реальною оцінкою можливостей виконання 
зобов’язань.

Прийняття реальних зобов’язань є покла-
денням на себе стороною соціального діалогу, 
що як правило закріплюється в локальному 
нормативному акті, таких умов, які можуть 
бути дійсно, фактично, в натурі, виконані нею 
у майбутньому.

На нашу думку, доцільно доповнити пере-
лік основних принципів соціального діалогу 
в сфері праці, що закріплені у законодавстві 
України принципом оцінки реальних мож-
ливостей виконання зобов’язань, що взяті на 
себе сторонами.

Пропонуємо надати наступне визначення 
принципу прийняття реальних зобов’язань 
у соціальному діалозі, а саме як однієї із 
основних ідей соціального діалогу у сфері 
праці відповідно до якої всі сторони соці-
ального діалогу повинні узгоджувати покла-
дання на себе лише дійсні, фактичні та такі, 
що можуть бути виконанні умови з додержан-
ням дій з попередньої оцінки реальних мож-
ливостей виконання зобов’язань.

Принцип взаємної поваги у соціальному 
діалозі. Вказаний принцип базується на 
загальноетичних концепціях взаємовідносин 
між певними суб’єктами.

У Великому тлумачному словнику сучас-
ної української мови повага розуміється як 
почуття шани, прихильне ставлення, що ґрун-
тується на визнанні чиїх-небудь заслуг, висо-
ких позитивних якостей когось, чогось [3].

В земельному праві, Мироненко І.В., виді-
ляє положення про взаємну повагу власни-
ків сусідніх об’єктів нерухомого майна як 
конкретизацію у сфері сусідських відносин 
загальноправового принципу добросовісно-
сті, що означає необхідність врахування під 
час здійснення своїх прав інтересів інших 
осіб, включаючи передбачення очевидних 
негативних для них наслідків своєї діяльності 
та їх якнайшвидше усунення чи компенсацію 
[10, с. 28].
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Ковадло Г. ототожнює поняття взаємної 
толерантності і взаємної терпимості – як 
ситуацію «взаємної поваги» [7, с. 166].

Степанюк А.Х. підкреслює, що принцип 
поваги до прав і свобод людини діє також у 
міжнародному праві, оскільки більшість поло-
жень останнього знайшли втілення в міжна-
родно-правових документах у сфері захисту 
прав людини (наприклад, у Загальній декла-
рації прав людини, Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Міжна-
родному пакті про громадянські та політичні 
права), у яких вказується, що права й свободи 
людини повинні поважатись [13, с. 45-46].

На думку В.М. Курепіна, принцип взаєм-
ної поваги означає те, що сторони соціаль-
ного діалогу мають перш за все поважати 
пропозиції та рекомендації одна одної, уни-
кати висловлювань та дій, що завдають шкоди 
ділової репутації інших сторін соціального 
діалогу. Цей принцип передбачає унеможли-
влення поширення свідомо неправдивих відо-
мостей про сторони соціального діалогу, уне-
можливлення свідомого спонукання схилення 
сторони соціального діалогу до певних дій в 
порушення принципів соціального діалогу 
[9, с. 9].

На нашу думку, можна надати наступне 
визначення принципу взаємної поваги у соці-
альному діалозі у сфері праці, а саме як однієї із 
основних ідей соціального діалогу у сфері праці 
відповідно до якої всі сторони соціального діа-
логу повинні шанобливо, прихильно, ввічливо 
ставитись до протилежної сторони соціального 
діалогу – свого соціального партнера.

Принцип пошуку компромісних рішень 
в соціальному діалозі. З метою всебічного 
розкриття принципу пошуку компромісних 
рішень доцільно розглянути такі поняття як 
компроміс та правовий компроміс.

Великий тлумачний словник сучасної укра-
їнської мови визначає компроміс як угоду, якої 
досягають взаємними поступками; поступка 
заради досягнення мети [3].

Бобровник С.В. під правовим компромі-
сом розуміє передбачений законодавством, 

ціннісноорієнтувальний спосіб вирішення 
правого конфлікту, який заснований на взає-
мопоступках учасників суспільних відносин 
[2, с. 109-113].

Як зазначає І. Гончарук посилаючись на дані 
американського психолога Даяни Халперн 
людина, яка критично мислить має такі якості: 
готовність до планування, гнучкість (розуму), 
наполегливість, готовність виправляти свої 
помилки, усвідомлення, пошук компроміс-
них рішень. Дослідниця вважає, що «головні 
труднощі у виробленні установки на критичне 
мислення полягають у тому, що люди часто не 
усвідомлюють, коли діють імпульсивно або 
мислять ригідно». Імпульсивність або ригід-
ність мислення пояснюється емоційним впли-
вом. Критичне мислення не може саме по собі 
контролювати емоційний стан людини, саме 
тому у депресивних, нервозних станах важко 
будь-що раціонально осмислювати. Даніел 
Ґоулман пояснює це залежністю раціональної 
складової нашого мозку від різних емоційних 
процесів [5, с. 30].

Федоришина Г.С. детально розглянула 
поняття правового компромісу. На її думку, 
правовий компроміс включає в себе перего-
вори, під час яких сторони відкрито спілку-
ються та обґрунтовують свої точки зору на 
проблему, пропонують варіанти вирішення 
конфлікту шляхом відмови від частини особи-
стих переконань задля досягнення спільного 
рішення, яке влаштовувало б обидві сторони 
конфлікту. Використання правого компромісу 
є добровільне волевиявлення праводієздатних 
та рівних між собою учасників правовідносин 
[15, с. 402-403].

Козачук Д.А., Тодощак О.В., говорять про 
те, що сучасна система механізмів компро-
місного врегулювання правових спорів в світі 
характеризується значним різноманіттям як 
з точки зору різних правових традицій країн 
світу, так і з точки зору їх альтернативного 
співіснування в межах однієї країни, адже 
жодна із них не обмежує себе єдиним несу-
дочинським механізмом врегулювання кон-
флікту [8, с. 67].
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Також, Козачук Д.А., Тодощак О.В., зазна-
чають, що серед простих безпосередниць-
ких процедур компромісного врегулювання 
спору слід звернути увагу на процедуру пере-
говорів. Досить часто вона розглядається як 
одна із стадій більш складних компромісних 
процедур, але у первинному вигляді може 
бути цілком самодостатнім та ефективним 
механізмом врегулювання публічно-право-
вого спору, в тому числі і на засадах пошуку 
компромісного рішення. Переговори як один 
з видів альтернативного вирішення спорів є 
самостійним напрямком наукових досліджень 
у багатьох країнах світу, адже визнані най-
більш простим та ефективним механізмом, 
універсальним для будь-якої сфери виник-
нення конфлікту. Зважаючи на безпосередню 
кореляцію переговорів та принципу гаранту-
вання права особи на участь в адміністратив-
ному провадженні, цілком виправданим є їхнє 
зарахування до числа механізмів компроміс-
ного врегулювання публічно-правових спорів 
у випадку використання дискреційних повно-
важень публічною адміністрацією [8, с. 67].

Серед процедур компромісного врегулю-
вання публічно-правових спорів найбільш 
ефективними на теперішньому етапі розвитку 
правової системи України є прості безпосе-
редницькі процедури переговорів і внутріш-
нього перегляду [8, с. 71].

Курепін В.М. зазначає, що пошук компро-
місних рішень полягає насамперед у досягнені 
спільних зближених та узгоджених позицій між 
сторонами. Він є основоположним для існування 
і забезпечення соціального діалогу [9, с. 9].

Вважаємо, що принцип пошуку компро-
місних рішень є тією засадою соціального 
діалогу яка повністю відповідає його природі, 
адже пошук компромісних рішень здійсню-
ється через призму визначення та зближення 
позицій сторін, досягнення спільних домов-
леностей та прийняття узгоджених рішень.

На нашу думку, можна надати наступне 
визначення принципу пошуку компромісних 
рішень в соціальному діалозі у сфері праці, а 
саме як однієї із основних засад соціального 

діалогу у сфері праці відповідно до якої сто-
рони соціального діалогу зобов’язані здійсню-
вати заходи із віднайдення найвзаємоприйнят-
ніших рішень, зближення поглядів та позицій 
та прийняття спільних, узгоджених рішень.

Висновки. Дослідивши принципи добровіль-
ності та прийняття реальних зобов’язань, взаєм-
ної поваги та пошуку компромісних рішень в 
соціальному діалозі в сфері праці можна зробити 
висновок про те, що вказані принципи є саме спе-
ціальними принципами інституту соціального 
діалогу в сфері праці. Встановлено, що принцип 
добровільності означає одну із основних ідей 
соціального діалогу у сфері праці відповідно 
до якої всі сторони соціального діалогу повинні 
вступати у відносини між собою без тиску, чи 
примусу. Принцип прийняття реальних зобов’я-
зань є однією із основних ідей соціального діа-
логу у сфері праці відповідно до якої всі сторони 
соціального діалогу повинні узгоджувати покла-
дання на себе лише дійсні, фактичні та такі, що 
можуть бути виконанні умови з додержанням 
дій з попередньої оцінки реальних можливо-
стей виконання зобов’язань. Принцип взаєм-
ної поваги у соціальному діалозі у сфері праці 
є однією із основних ідей соціального діалогу у 
сфері праці відповідно до якої всі сторони соці-
ального діалогу повинні шанобливо, прихильно, 
ввічливо ставитись до протилежної сторони 
соціального діалогу – свого соціального парт-
нера. Принцип пошуку компромісних рішень є 
однією із основних засад соціального діалогу у 
сфері праці відповідно до якої сторони соціаль-
ного діалогу зобов’язані здійснювати заходи із 
віднайдення найвзаємоприйнятніших рішень, 
зближення поглядів та позицій та прийняття 
спільних, узгоджених рішень.

Таким чином, досліджено правову природу та 
надано визначення таких із основних принципів 
соціального діалогу в сфері праці як принцип 
добровільності, принцип прийняття реальних 
зобов’язань, принцип взаємної поваги та прин-
цип пошуку компромісних рішень. Залишається 
актуальним й подальше доктринальне дослі-
дження вказаних принципів та інших принципів 
соціального діалогу в сфері праці.
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Анотація
У статті розглянуто поняття та правову природу низки основних принципів соціального діа-

логу в сфері праці таких як принцип добровільності, принцип прийняття реальних зобов’язань, 
принцип взаємної поваги та принцип пошуку компромісних рішень. Визначено актуальність 
та доцільність подальшого доктринального дослідження вищевказаних принципів та інших 
принципів соціального діалогу в сфері праці.

Встановлено, що принцип добровільності означає одну із основних ідей соціального діа-
логу у сфері праці відповідно до якої всі сторони соціального діалогу повинні вступати у від-
носини між собою без тиску, чи примусу.

Визначено, що принцип прийняття реальних зобов’язань є однією із основних ідей соціаль-
ного діалогу у сфері праці відповідно до якої всі сторони соціального діалогу повинні узгод-
жувати покладання на себе лише дійсні, фактичні та такі, що можуть бути виконанні умови з 
додержанням дій з попередньої оцінки реальних можливостей виконання зобов’язань.

Встановлено, що принцип взаємної поваги у соціальному діалозі у сфері праці є однією із 
основних ідей соціального діалогу у сфері праці відповідно до якої всі сторони соціального 
діалогу повинні шанобливо, прихильно, ввічливо ставитись до протилежної сторони соціаль-
ного діалогу – свого соціального партнера.

Визначено, що принцип пошуку компромісних рішень є однією із основних засад соціаль-
ного діалогу у сфері праці відповідно до якої сторони соціального діалогу зобов’язані здійс-
нювати заходи із віднайдення найвзаємоприйнятніших рішень, зближення поглядів та позицій 
та прийняття спільних, узгоджених рішень.

Запропоновано доповнити перелік основних принципів соціального діалогу в сфері праці, 
що закріплені у законодавстві України принципом оцінки реальних можливостей виконання 
зобов’язань, що взяті на себе сторонами.

Зроблено висновки про необхідність подальшого наукового дослідження принципів соці-
ального діалогу в сфері праці.

Ключові слова: Соціальний діалог, принципи соціального діалогу, принцип добровіль-
ності, принцип прийняття реальних зобов’язань, принцип взаємної поваги, принцип пошуку 
компромісних рішень.

Summary
Yatsyshyn V.V. Legal nature and content of the principles of voluntary and acceptance of real 

commitments, mutual respect and the search for compromise solutions in social dialogue in the 
field of work

The article considers the concept and legal nature of a number of basic principles of social dialogue 
in the field of labor, such as the principle of voluntariness, the principle of real commitment, the 
principle of mutual respect and the principle of finding compromise solutions. The relevance and 
expediency of further doctrinal research of the above principles and other principles of social dialogue 
in the field of labor are determined.

It is established that the principle of voluntariness means one of the main ideas of social dialogue 
in the field of labor, according to which all parties to social dialogue should enter into relations 
without pressure or coercion.

It is determined that the principle of making real commitments is one of the main ideas of social 
dialogue in the field of labor, according to which all parties to social dialogue should agree to assume 
only real, factual and such that can be met opportunities to fulfill obligations.
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It is established that the principle of mutual respect in social dialogue in the field of labor is one of 
the main ideas of social dialogue in the field of labor according to which all parties to social dialogue 
should respect the other side of social dialogue – their social partner.

It is determined that the principle of finding compromise solutions is one of the main principles of 
social dialogue in the field of labor, according to which the parties to social dialogue are obliged to 
take measures to find the most mutually acceptable solutions, converge views and positions and make 
joint, agreed decisions.

It is proposed to supplement the list of basic principles of social dialogue in the field of labor, 
which are enshrined in the legislation of Ukraine on the principle of assessing the real possibilities of 
fulfilling the obligations assumed by the parties.

Conclusions are made about the need for further research on the principles of social dialogue in 
the field of labor.

Key words: Social dialogue, the principles of social dialogue, the principle of voluntariness, the 
principle of real commitment, the principle of mutual respect, the principle of finding compromise 
solutions.
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Розвиток суспільних відносин в умовах 
інформаційного суспільства та всеохоплюю-
чого поширення Всесвітньої мережі Інтернет 
обумовлює вироблення нових та розвиток 
існуючих регуляторів та засад, на яких вони 
ґрунтуються. Як і будь-які відносини, відно-
сини, що виникли між користувачами в мере-
жі Інтернет, в першу чергу ґрунтувались на 
морально-етичних засадах, перш ніж отрима-
ли правове закріплення та регулювання. Нові 
умови спрощеного обігу та обміну інформаці-
єю, які стали можливими завдяки широкому 
використанню різних технологічних пристро-
їв, доступності мережі Інтернет, потребують 
визначення механізмів їх регулювання з ме-
тою забезпечення безпечності інформаційно-
го середовища, його якісного наповнення та 
підтримки. Одним із таких регуляторів є  ін-
формаційна культура суспільства – як система 
цінностей та правил використання та поши-
рення інформації в сучасному інформаційно-
му середовищі. При цьому важливе значення 
має вплив інформаційної культури на форму-
вання та дотримання культури творчої діяль-
ності в інформаційному середовищі, оскільки 
з розвитком мережі Інтернет для авторів від-
крилися нові можливості для реалізації твор-
чого потенціалу. Всесвітня мережа Інтернет 
обумовила розвиток нового напряму інтелек-
туальної, творчої діяльності, який зародився 
і розвивається в мережі і поза її межами не 
існує. З іншої сторони нові напрями творчої 
діяльності та способи використання об’єк-
тів права інтелектуальної власності в мережі 
змістовно наповнили всесвітню мережу, залу-
чаючи до неї мільйони користувачів з усього 
світу.  Такий взаємовплив творчої діяльності 

та Всесвітньої мережі Інтернет  обумовлює не 
лише їх розвиток, а й необхідність формуван-
ня нових правил поведінки, культури поши-
рення інформації та культури творчої діяль-
ності в мережі.

Питанням сутності та змісту інформацій-
ної культури присвячено праці К. І. Бєлякова, 
Макаренко Л.Л., Медус Г.О., С. Г. Онопрієн-
ко, Палехи Ю.І. 

Інформаційна культура  є невід’ємною 
частиною загальної культури людини, не-
обхідною умовою існування і розвитку осо-
бистості в інформаційному суспільстві, і її 
необхідно розглядати як цілісну готовність 
людини до освоєння нового способу життя 
на інформаційній основі, що передбачає по-
будову власної інформаційної картини світу, 
визначення особистістю свого ставлення до 
об’єктів і явищ швидкозмінного інформацій-
ного середовища, формування світогляду про 
глобальний інформаційний простір та інфор-
маційні взаємодії в ньому, можливості його 
пізнання і перетворення людиною [1, с. 128].

Інформаційна культура – це вміння ціле-
спрямовано працювати з інформацією і ви-
користовувати її для отримання, обробки і 
передачі інформації з метою використання 
комп’ютерних інформаційних технологій. 
Цифрова культура є результатом розвитку ін-
формаційного суспільства та формування його 
геоцінностей. Як особливий аспект соціально-
го життя, інформаційна культура виступає у 
якості предмета, засобу і результату соціаль-
ної активності, відображає характер і рівень 
практичної діяльності людей, направлена на 
ефективне освоєння інформаційного простору 
шляхом формування і розвитку інформацій-
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них якостей, що базуються на ціннісних уяв-
леннях. Інформаційна культура особистості 
представляє собою сукупність інформацій-
ного світогляду, інформаційної грамотності і 
грамотності у сфері інформаційно-комуніка-
ційних технологій, включає високий рівень ін-
формаційної свідомості [2, с. 189-190].

Більш розширене поняття інформаційної 
культури суспільства надано авторами Палеха 
Ю. І., Палеха О.Ю.,  Горбань Ю.І., які зазнача-
ють, що  інформаційна культура суспільства – 
поняття, що характеризує світ з погляду збіль-
шення кількості й різноманітності  інформації  
та  каналів  її  розповсюдження,  а  також  роз-
виток  міждержавних  комунікаційних  кана-
лів,  створення  глобальної  інформаційної 
інфраструктури і комунікативних систем з 
миттєвою  передачею консолідованої інфор-
мації при одночасному зростанні її  значення  
та  збільшення  робочої  сили  працівників,  за-
діяних  у збиранні, обробленні, захисті та по-
ширенні інформації в часі та  просторі. Саме 
інформаційна культура є характеристикою 
інформаційної сфери життєдіяльності людей, 
у якій ми можемо відзначити ступінь досяг-
нутого, кількість і якість створеного, тенден-
ції розвитку, ступінь прогнозування майбут-
нього, вона відображає рівень досягнутого в 
розвитку інформаційного спілкування людей. 
Іншими  словами, інформаційна культура ви-
ступає як система матеріальних  і  духовних  
способів забезпечення  єдності й  гармонії  у  
взаєминах людини, суспільства та інформа-
ційного середовища [3, с. 6]. 

Культура інформаційного суспільства – це 
культура, побудована на технократичній вірі 
в прогрес людства завдяки інформаційним 
технологіям, яка визначається вільною та від-
критою технологічною творчістю, втілена у 
віртуальних мережах, націлених на створен-
ня нового мультикультурного суспільства, 
яке матеріалізоване у функціонуванні нової 
інформаційної економіки та нової глобальної 
культури [4, с. 199]. 

Залежно від об’єкта аналізу інформаційну 
культуру в літературі типологізують на ін-

формаційну культуру суспільства, інформа-
ційну культуру окремих категорій споживачів 
(за віком, за професійною ознакою тощо) та 
інформаційну культуру особистості. Звісно, 
всі ці типи інформаційної культури пов’язані 
між собою і формуються на основі один одно-
го. Інформаційну культуру особистості мож-
на визначити як одну зі складових загальної 
культури людини, її інформаційного світогля-
ду, системи знань та умінь, що можуть забез-
печити самостійну діяльність людини щодо 
оптимального задоволення її інформаційних 
потреб [5, с. 39].

Важливий аспект інформації культури під-
креслено  Р. Заянчуковським та О. Білоусовим, 
які зазначають, що оволодівання сучасними 
інформаційними технологіями передбачає од-
ночасне виховання інформаційної культури 
особистості, почуття відповідальності, пов’я-
заного із застосуванням новітніх технологій. 
Інформаційна культура особистості передба-
чає формування необхідних знань, ціннісних 
орієнтації, умінь і навичок регулярно працю-
вати з інформацією, оволодівати нормами й 
правилами поведінки в інформаційному се-
редовищі. Науковці виділяють такі критерії 
інформаційної культури особистості: адек-
ватно формулювати свою потребу в інформа-
ції; ефективно здійснювати пошук потрібної 
інформації в сукупності інформаційних ре-
сурсів; аналізувати інформацію та створюва-
ти якісно нову; запроваджувати індивідуальні 
інформаційно-пошукові системи; адекватно 
відбирати й оцінювати інформацію; володіти 
здібністю до інформаційного спілкування та 
комп’ютерною грамотністю [6, с. 52].

У запропонованому авторами підході до 
розкриття сутності інформаційної культу-
ри важливе значення має наголос на почутті 
відповідальності, пов’язаному із застосуван-
ням новітніх технологій. Саме відповідальне 
ставлення має бути одним із найголовніших 
принципів, на яких має ґрунтуватись викори-
стання сучасних інформаційних технологій, 
поширення інформації в мережі Інтернет. В 
умовах сьогодення, нажаль, мережа Інтернет  
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виступає не лише площадкою для обміну 
інформацією, поширенням культурних над-
бань, формування електронних бібліотек, які 
сприяють науковому, культурному, творчому, 
духовному збагаченню, а й сферою поширен-
ня небезпечної інформації, наслідками якої 
можуть бути шкода, завдана життю та здо-
ров’ю людей (прикладом чому є залучення 
неповнолітніх до участі в соціальних групах, 
які спонукають до вчинення дій, що можуть 
призвести до летальних наслідків). Суттєвої 
шкоди зазнає й сфера творчої, інтелектуаль-
ної діяльності через поширення піратської 
продукції в мережі. Не менш важливе значен-
ня має також забезпечення «чистоти» інфор-
маційного середовища, яке передбачає також 
усвідомлення важливості поширення лише 
достовірної інформації, дотримання прав та 
інтересів третіх осіб, дотримання авторських 
прав. Доступність мережі створила умови для 
будь-кого поширювати будь-яку інформацію, 
поширення набуло блогерство, соціальні ме-
режі стали платформою не лише для спілку-
вання, а й висвітлення подій з особистого, 
публічного життя. І в таких інформаційних 
потоках чималу частку зайняли результати 
творчої діяльності, поширення яких має ґрун-
туватись не лише на умовах дотримання зако-
нодавчих вимог, а й в першу чергу на підґрун-
ті етичних засад створення та використання 
результатів творчої діяльності. 

Слід відзначити, що у наукових досліджен-
нях, присвячених питанням інформаційної 
культури, в її структурі виділяється творчий 
компонент.

Досліджуючи інформаційну культуру, Сте-
панов В.Ю. виділяє такі її концептуальні ком-
поненти.

1. Світоглядна – формування аксіосфери в 
культурі особистості на основі долучення ін-
формації до категоріальних понять усесвіту і 
трансформації на цій основі свідомості, сфе-
ри діяльності, регулятивних норм взаємодії в 
суспільстві.

2. Інформаційно-технологічна – комп’ютер-
на й інформаційна писемність, що відповідає 

сучасному рівневі розвитку техніки, інфор-
маційних і телекомунікаційних технологій, 
структурі та якості інформаційних ресурсів. 

3. Комунікативна – характеризує культуру 
спілкування суб’єкта в інфосередовищі з інши-
ми суб’єктами, з електроннообчислювальними 
й електронно-інтелектуальними системами.

4. Інтелектуально-творча – визначає куль-
туру діяльності суб’єкта в інфосередовищі, 
активну інтелектуально-творчу спрямова-
ність цієї діяльності [7].

Глушак О.М. проаналізувавши  різні по-
гляди щодо визначення сутності понять «ін-
формаційна культура», та споріднених йому 
«інформаційна компетентність», «інформа-
ційна грамотність», «комп’ютерна культура», 
зробила висновок про те, що  інформаційна 
культура є виявом певного рівня сформова-
ності комп’ютерної грамотності, опанування 
системи уявлень у сфері інформатики, готов-
ності до застосування інваріантних способів 
діяльності та відповідного стилю мислення, 
умінь цілеспрямовано працювати з інформа-
ційними даними, застосовувати ІКТ, сучасні 
технічні засоби та методи їх отримання, опра-
цювання та передачі [8, с. 6-7]. 

Важливою ланкою, «що скріплює» всі 
компоненти інформаційної культури особи-
стості, є її інформаційний світогляд – систе-
ма узагальнених поглядів на інформацію, 
інформаційні ресурси, інформаційні техно-
логії, процес інформатизації, інформаційне 
суспільство, місце людини в ньому, а також 
на ставлення людської спільноти до навко-
лишнього інформаційного середовища й обу-
мовлені цими поглядами переконання, ідеали, 
принципи, що використовуються інформацій-
на грамотність [9, с. 40].

Інформаційно-правова культура особисто-
сті виявляється в усвідомленні й особливій по-
вазі до інформаційних прав і свобод людини, 
навичках використання сучасних інформацій-
них технологій для пошуку правової інфор-
мації й отримання правових знань, здійсненні 
інформаційної діяльності на фундаментальних 
засадах права, навіть за відсутності відповід-
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них правових норм. Критеріями інформацій-
но-правової культури суспільства є:

гарантованість інформаційних прав та сво-
бод людини;

відповідність системи правових норм ін-
формаційним потребам суспільства (розвине-
ність галузі інформаційного права);

упорядкованість і систематизованість нор-
мативно-правової інформації; забезпеченість 
вільного доступу через Інтернет до інформа-
ційно-правових ресурсів;

фахова підготовленість правників щодо 
вирішення правових проблем інформаційної 
діяльності;

розвиток інформаційно-правової науки  
(інформаційного права, правової інформаціо-
логії, правової інформатики, інформаційної 
деліктології тощо);

рівень інформаційної злочинності;
стан законності і правопорядку в інформа-

ційній сфері [10, с. 262-263].
На нашу думку поширення результатів твор-

чої діяльності в мережі Інтернет, враховуючи 
особливості середовища та нових способів вико-
ристання об’єктів права інтелектуальної власно-
сті актуалізує практичну потребу у забезпеченні 
належного правового регулювання відносин у 
вказаній сфері, підготовки фахівців, дотриман-
ня балансу між приватноправовими інтересами 
творців та інтересами користувачів щодо доступ-
ності та вільного користування творами. 

Чинні правові норми зорієнтовані пере-
важно на регулювання діяльності щодо по-
ширення творів на матеріальних носіях, які 
охороняються авторськими та суміжними 
правами. Але застосування спеціальних про-
грам у глобальній комп’ютерній мережі надає 
змогу здійснювати практично необмежений, 
неузгоджений і неконтрольваний обіг об’єк-
тів права інтелектуальної власності. До того 
ж, перенесення літературних й аудіовізуаль-
них творів у цифрове середовище породжує 
реальну загрозу зміни або фальсифікацій цих 
творів, створення неякісних копій, та їхнього 
подальшого широкого розповсюдження з по-
рушенням авторських прав [11, с. 14]. 

Творча реальність – це якісно нова культур-
на данина, що не може бути зведеною до суми 
зовнішніх та внутрішніх реакцій людини на 
світ, сутнісно це – реальність особливого ґа-
тунку, або «нова» реальність. Людина завжди 
є актуальним, перетворювальним джерелом 
культурності (Homo Creator – творець самого 
себе), тоді як уся позалюдська реальність – 
носій потенційних можливостей звертання до 
культури і культурних витворів (артефактів). 
Завдяки творчості відбувається формування 
«внутрішнього світу особистісних смислів 
суб’єкта та організація людського світу в фор-
му культури [12, с. 141, 146]. 

Формування культури творчості в мережі 
Інтернет передбачає на нашу думку: дотри-
мання етичних засад творчої діяльності; реа-
лізацію свободи творчості з дотриманням об-
межень, спрямованих на недопущення прав 
та інтересів як приватних осіб, так і суспіль-
ства, держави; дотримання принципів добро-
чесності. 

Дотримання етичних засад у сфері твор-
чості в мережі Інтернет охоплює як етику 
створення творів, так і етику їх використання. 
Зокрема в мережі Інтернет є чимало сайтів, на 
яких представлено твори (монографії, підруч-
ники, художня література), які розміщено без 
згоди правоволодільців. Попри постійні захо-
ди боротьби з поширенням незаконного кон-
тенту, масовий характер має поширення пірат-
ських версій музичних композицій, художніх 
фільмів через що завдаються збитки їх право-
володільцям, не є виключенням й поширення 
неліцензійного програмного забезпечення. 
Все це створює передумови для формування  
сталої практики незаконного використання 
чужих результатів творчої діяльності. У зв’яз-
ку з чим важливе значення має формування 
свідомого ставлення до результатів творчої 
діяльності за принципом «власності на чужі 
речі», режиму суспільної нетерпимості до 
бездоговірного, безоплатного використання 
творів без згоди правоволодільців. 

Крім за те важливе значення має також до-
тримання етики творчої діяльності творцями. 
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В сучасних умовах інформаційних обмінів в 
мережі змінюються дещо межі між приватним 
та публічним, між вільним використанням 
творів та таким, що потребує згоди. Соціаль-
ні мережі, блоги наповнені фотографічними 
творами, які розміщують їх автори, однак при 
цьому не під кожним з них чітко визначено ав-
торство, а також вимоги щодо дотриманням 
авторських прав та обов’язковістю посилан-
ня на електронні адреси їх розміщення. Крім 
того, такі фотографічні твори можуть містити 
не лише зображення природи чи архітектури, 
а й фізичних осіб. І в такому аспекті викори-
стання фотографічних творів третіми особам 
ставить питання не лише про дотримання 
прав на твір, а й прав третьої особи. 

Не менш цікавим питанням, яке постане у 
сфері творчої діяльності є етичні аспекти ство-
рення творів за допомогою штучного інтелек-
ту. Наразі штучний інтелект не отримав ста-
тусу суб’єкта права, що не виключає випадків 
створення об’єктів з його використанням.  

Токарева В.О., дослідивши питання творчос-
ті та штучного інтелекту, зазначає, що у сфері 
творчості розробники також прагнуть удоско-
налювати діяльність штучного інтелекту. Ве-

деться розробка програмного забезпечення, яке 
створює саундтреки до відео, що не відрізня-
ються від природних звуків, роботів, здатних 
відтворювати почерк, який не відрізняється від 
людського, штучний інтелект, який виграє в 
кращих у світі гравців у покер. Тобто технології 
створюють не просто можливості для того, щоб 
переробляти існуючі твори або розширяти мож-
ливості людей у створенні творів мистецтва за 
допомогою програмного забезпечення по-ново-
му, а про створення технологій, які дозволяють 
комп’ютерам створювати нові твори, практично 
не звертаючись до участі людини [13, с. 56]. 

Таким чином мережа Інтернет створила 
нові умови для реалізації свободи творчості 
та використання результатів творчої діяльно-
сті. Нові умови поширення, створення інфор-
мації та важливість забезпечення безпечності 
інформаційного середовища обумовлюють 
формування інформаційної культури, важли-
вою складовою якої має виступати культура 
та етичність творчої діяльності в мережі Ін-
тернет. Формування правил поведінки для 
всіх учасників інформаційних відносин – є не-
від’ємною передумовою безпечного, якісно- 
наповненого інформаційного середовища.

Анотація
Стаття присвячена розкриттю сутності та змісту інформаційної культури та культури твор-

чої діяльності  в мережі Інтернет. Зазначено, що від рівня інформаційної культури залежить 
безпечність, етичність  поширення інформації  в мережі Інтернет. Інтернет створив нові умови 
для реалізації творчої свободи та використання творчих  результатів. Нові умови поширення, 
створення інформації та важливість забезпечення безпеки інформаційного середовища визна-
чають формування інформаційної культури, важливою складовою якої мають бути культура  та 
етика творчої діяльності в мережі. Формування правил поведінки для всіх учасників інформа-
ційних відносин –  невід’ємна передумова безпечного, якісного інформаційного середовища. 
Взаємовплив  творчої діяльності та  Всесвітньої мережі Інтернет  обумовлює не лише їх роз-
виток, а й необхідність формування  нових правил поведінки, культури поширення інформації  
та забезпечення дотримання етичних засад творчої діяльності в мережі.

Поширення результатів творчої діяльності в мережі Інтернет, враховуючи особливості се-
редовища та нових способів використання об’єктів права інтелектуальної власності актуалізує 
практичну потребу у забезпеченні належного правового регулювання  відносин у вказаній сфе-
рі, підготовки фахівців, дотримання  балансу між приватноправовими  інтересами  творців та 
інтересами користувачів щодо доступності та вільного користування творами. 

Формування культури творчості в Інтернеті передбачає: дотримання етичних принципів 
творчої діяльності; реалізація свободи творчості з дотриманням обмежень, спрямованих на 
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недопущення порушення прав та інтересів як особи, так і суспільства, держави; дотримання 
принципів доброчесності.

Дотримання етичних принципів у сфері творчості в Інтернеті охоплює як етику створення 
творів, так і етику їх використання.

Ключові слова: інформаційна культура, творчість, Інтернет, право інтелектуальної власно-
сті, інформаційне середовище, етика творчості.

Summary
Vlasiuk D.O. Information culture and creative activities on the internet
The article is devoted to the disclosure of the essence and content of information culture and the 

culture of creative activity on the Internet. It is noted that the level of information culture depends 
on the security, ethics of dissemination of information on the Internet. The Internet has created new 
conditions for the realization of creative freedom and the use of creative results. New conditions for 
dissemination, creation of information and the importance of ensuring the security of the information 
environment determine the formation of information culture, an important component of which should 
be the culture and ethics of creative activity on the Internet. The formation of rules of conduct for all 
participants in information relations - is an integral prerequisite for a secure, high-quality information 
environment. The interaction of creative activity and the World Wide Web determines not only their 
development, but also the need to form new rules of conduct, culture of information dissemination 
and culture of creative activity in the network.

The dissemination of the results of creative activity on the Internet, taking into account the 
peculiarities of the environment and new ways of using objects of intellectual property rights, 
actualizes the practical need to ensure proper legal regulation of relations in this area, training 
specialists, maintaining a balance between the private law interests of creators and the interests of 
users regarding accessibility and free use works.

The formation of a culture of creativity on the Internet involves: compliance with ethical principles of 
creative activity; realization of freedom of creativity with observance of restrictions aimed at preventing 
the rights and interests of both individuals and society, the state; adherence to the principles of integrity.

Compliance to ethical principles in the field of creativity on the Internet covers both the ethics of 
creation of works and the ethics of their use.

Key words: information culture, creativity, Internet, intellectual property law, information 
environment, ethics of creativity.
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ПРАВОВА ОСНОВА МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

Актуальність теми дослідження. Питання 
захисту прав дітей залишаються актуальними 
протягом усього часу існування людства. 
В Україні в останні роки динамічно розвива-
ється інститут захисту прав дитини, вводяться 
нові посади, до повноважень яких віднесено 
охорону інтересів дітей, розвивається законо-
давство з метою наближення до міжнародних 
та європейських стандартів. У зв’язку з чим, 
нагальним є здійснення систематизації нор-
мативно-правових актів, якими врегульовано 
захист прав дитини.

Аналіз останніх досліджень. Основу 
дослідження склали роботи  провідних вче-
них в сфері адміністративного права щодо 
сутності адміністративно-правового меха-
нізму, зокрема таких, як: В.Б. Авер’янов, 
О.М. Бандурка, М.Н. Берідзе, І.В. Бойко, 
Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, С.В. Ківалов, 
Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В. Кузь-
менко, І.П. Яковлєв та ін. У той же час, деякі 
питання щодо правової основи механізму 
захисту прав дітей потребують подальшого 
поглибленого дослідження, що свідчить про 
актуальність обраної теми.

Постановка завдання (формулю-
вання цілей статті). Метою статті є дослі-
дження правової основи механізму захисту  
прав дітей.

Виклад основного матеріалу. В чинному 
законодавстві України та юридичній літературі 
відсутнє визначення поняття «правова основа 
механізму захисту прав дітей». При цьому 
загальноприйнятим є використання катего-

рії «правова основа» в нормативно-правових 
актах для позначення тих основних актів, 
якими врегульовано діяльність відповідного 
органу або сфери суспільних відносин.

З огляду на зазначене пропонуємо під тер-
міном «правова основа механізму захисту 
прав дітей» розуміти сукупність законодав-
чих та інших нормативно-правових актів, які 
створюють підґрунтя для функціонування 
зазначеного механізму, та в рамках якого 
можуть і повинні діяти всі суб’єкти, які залу-
чаються до захисту прав дітей.

При цьому правовий механізм захисту прав 
дітей можна розглядати як сукупність визна-
чених нормами права способів впливу упов-
новажених суб’єктів на суспільні відносини, 
що складаються в рамках  захисту прав дітей з 
метою створення належних умов для гаранту-
вання та охорони їх прав в межах здійснення 
публічного адміністрування. Структурно пра-
вовий механізм захисту прав дітей склада-
ється з окремих елементів, а саме: 1) право-
вих норм, що визначають умови та порядок 
застосування інструментів публічного адміні-
стрування для захисту прав дітей; 2) інститу-
ційної системи захисту прав дітей, яка сфор-
мована з уповноважених суб’єктів, наділених 
повноваженнями щодо створення надійних 
умов для гарантування та охорони прав дітей; 
3)  адміністративних процедур, в межах яких 
реалізується захист прав дітей.

В даному дослідженні детально зупинимось 
на аналізі правових норм, що визначають умови 
та порядок застосування інструментів публіч-
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ного адміністрування для захисту прав дітей.
З огляду на зазначене можна говорити, що 

правову основу механізму захисту прав дітей 
становлять: 1)  міжнародно-правові акти; 
2) Конституція України; 3) закони України; 
4) підзаконні нормативно-правові акти та 
інші акти законодавства України.

Відповідно до Конституції України частиною 
національного законодавства України є чинні 
міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України [1].

Відповідно до Закону України «Про між-
народні договори» міжнародним договором 
України є укладений у письмовій формі з іно-
земною державою або іншим суб’єктом між-
народного права, який регулюється міжна-
родним правом, незалежно від того, міститься 
договір в одному чи кількох пов’язаних між 
собою документах, і незалежно від його кон-
кретного найменування (договір, угода, кон-
венція, пакт, протокол тощо).

Залежно від суб’єкта укладення міжна-
родні договори можна класифікувати на: 

1) ті, що укладені Президентом України 
або за його дорученням - від  імені України;

2) ті, що укладені Кабінетом Міністрів 
України або за його дорученням - від імені 
Уряду України;

3) міжвідомчі, тобто ті, що укладені мініс-
терствами та іншими центральними органами 
виконавчої влади, державними органами від 
імені міністерств, інших центральних орга-
нів виконавчої влади, державних органів 
(зокрема з питань, що належать до повнова-
жень міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади та державних колегіальних 
органів) [2].

Україна є учасницею низки міжнарод-
но-правових актів універсального харак-
теру у сфері забезпечення прав дитини, 
зокрема:  Конвенції про права дитини [3], 
ратифікованої Постановою Верховної ради 

РСР «Про ратифікацію Конвенції про права 
дитини» [4]; Факультативного протоколу до 
Конвенції про права дитини щодо торгівлі 
дітьми, дитячої проституції і дитячої порно-
графії [5], ратифікованого Законом України 
«Про ратифікацію Факультативного прото-
колу до Конвенції про права дитини щодо 
торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитя-
чої порнографії» [6]; Конвенції про заборону 
та негайні заходи щодо ліквідації найгірших 
форм дитячої праці № 182 [7], ратифікованої 
Законом України «Про ратифікацію Конвен-
ції Міжнародної організації праці № 182 про 
заборону та негайні заходи щодо ліквідації 
найгірших форм дитячої праці» [8]; Конвен-
ції про мінімальні норми соціального забез-
печення [9], ратифікованої Законом України 
«Про ратифікацію Конвенції Міжнародної 
організації праці про мінімальні норми соці-
ального забезпечення № 102» [10]; Конвенції 
про цивільно-правові аспекти міжнародного 
викрадення дітей [11], ратифікованої Законом 
України «Про приєднання України до Кон-
венції про  цивільно-правові аспекти міжна-
родного викрадення дітей» [12], Конвенції 
про юрисдикцію, право, що застосовується, 
визнання, виконання та співробітництво 
щодо батьківської відповідальності та захо-
дів захисту дітей [13], ратифікованої Зако-
ном України «Про приєднання України до 
Конвенції про юрисдикцію, право, що засто-
совується, визнання, виконання та співробіт-
ництво щодо батьківської відповідальності 
та заходів захисту дітей» [14], Конвенції про 
стягнення аліментів за кордоном [15], рати-
фікованої Законом України «Про приєднання 
України до Конвенції про стягнення аліментів 
за кордоном» [16], Конвенції про визнання і 
виконання рішень стосовно зобов’язань про 
утримання [17], ратифікованої Законом Укра-
їни «Про приєднання України до Конвенції 
про визнання і виконання рішень стосовно 
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зобов’язань про утримання» [18], Конвенції 
про міжнародне стягнення аліментів на дітей 
та інших форм сімейного утримання [19], 
ратифікованої Законом України «Про ратифі-
кацію Конвенції про міжнародне стягнення 
аліментів на дітей та інших видів сімейного 
утримання» [20].

Україна є учасницею низки міжнарод-
но-правових актів регіонального харак-
теру у сфері забезпечення прав дитини, 
зокрема:  Європейської конвенції про грома-
дянство [21], ратифікованої Законом України 
«Про ратифікацію Європейської конвенції 
про громадянство» [22]; Європейської кон-
венції про здійснення прав дітей [23], рати-
фікованої Законом України «Про ратифіка-
цію Європейської конвенції про здійснення 
прав дітей» [24], Конвенції Ради Європи про 
захист дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства [25], ратифікованої 
Законом України «Про ратифікацію Конвенції 
Ради Європи про захист дітей від сексуаль-
ної експлуатації та сексуального насильства» 
[26]; Конвенції Ради Європи про заходи щодо 
протидії торгівлі людьми [27], ратифікованої 
Законом України «Про ратифікацію Конвенції 
Ради Європи про заходи щодо протидії тор-
гівлі людьми» [28];  Конвенції про контакт з 
дітьми (ETS N 192) [29], ратифікованої Зако-
ном України «Про ратифікацію Конвенції про 
контакт з дітьми» [30]; Європейської конвен-
ції про правовий статус дітей, народжених 
поза шлюбом [31], ратифікованої Законом 
України «Про ратифікацію Європейської кон-
венції про правовий статус дітей, народжених 
поза шлюбом [32], Європейської  конвенції 
про усиновлення (переглянутої) [33], рати-
фікованої Законом України «Про ратифіка-
цію Європейської конвенції про усиновлення 
дітей (переглянутої)» [34] та ін.

Зазначене дає підстави стверджувати, що 
на сьогоднішній день міжнародні договори, 

стороною яких є Україна, створюють комплек-
сну правову рамку для гарантування основних 
прав і свобод дітей на національному рівні, 
зокрема щодо здійснення батьківських прав і 
виконання обов’язків, незалежно від громадян-
ства і місця проживання дітей, правовідносин 
батьків та дітей, батьківської відповідальності, 
опіки, піклування, а також питання визнання і 
виконання судових рішень та ін.

Лейтмотивом  міжнародних стандартів 
у сфері захисту прав дитини є врахування її 
найкращих інтересів та поваги до основних 
прав та свобод дитини. 

Що стосується конституційних засад захи-
сту прав дитини, слід зазначити, що Конститу-
ція України, зокрема, містить дві групи статей, 
а саме: 1) ті, що опосередковано стосуються 
захисту прав дітей; 2)  ті, які безпосередньо 
стосуються захисту прав дітей. Так, наприклад, 
до  першої групи відносяться: ст. 24 Конститу-
ції України, яка передбачає рівність конститу-
ційних прав і свобод громадян та рівність перед 
законом; створення умов, які дають жінкам 
можливість поєднувати працю з материнством; 
правовий захист, матеріальну і моральну під-
тримку материнства і дитинства, включаючи 
надання оплачуваних відпусток та інших пільг 
вагітним жінкам і матерям; ст. 51 Конститу-
ції України, якою передбачені рівні права і 
обов’язки подружжя у шлюбі та сім’ї; обов’язок 
батьків утримувати дітей до їх повноліття; охо-
рона державою сім’ї, материнства і батьківства; 
ст. 52 Конституції України, яка передбачає, що 
держава заохочує і підтримує благодійницьку 
діяльність щодо дітей та ін. [1]. 

До другої групи відносяться: ст. 51 Конститу-
ції України в частині обов’язку повнолітніх дітей 
піклуватися про своїх непрацездатних батьків; 
охорона державою дитинства; ст. 52 Конститу-
ції України, якою передбачено, що діти рівні у 
своїх правах незалежно від походження, а також 
від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним; 
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заборону будь-якого насильства над дитиною 
та її експлуатація; обов’язок держави утримати 
та виховувати дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування; ст. 92 Конституції 
України, яка передбачає, що виключно зако-
нами України визначаються засади охорони 
дитинства, виховання, освіти та ін. [1]. 

До системи основних законів України, якими 
врегульовано механізм захисту прав дитини 
можна віднести: Закон України «Про охорону 
дитинства» [35]; Закон України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» [36]; Цивільний 
кодекс України [37]; Сімейний кодекс України 
[38]; Закон України «Про Загальнодержавну 
програму «Національний план дій щодо реа-
лізації Конвенції ООН про права дитини» на 
період до 2016 року» [39]; Закон України «Про 
протидію торгівлі людьми» [40]; Закон Укра-
їни «Про громадянство України» [41].

В свою чергу, до підзаконних норматив-
но-правових актів та інших актів законодав-
ства України можна віднести: Про затвер-
дження Авіаційних правил України «Технічні 
вимоги та адміністративні процедури щодо 
льотної експлуатації в цивільній авіації», 
затверджених наказом Державіаслужби Укра-
їни від 05.07.2018 р. № 682 [42]; Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про реалізацію 
експериментального проекту щодо створення 
сприятливих умов для реалізації прав дитини» 
від 10.07.2019 р. № 691 [43] та ін.

Висновки. Під терміном «правова основа 
механізму захисту прав дітей» запропоновано 
розуміти сукупність законодавчих та інших нор-
мативно-правових актів, які створюють підґрунтя 
для функціонування зазначеного механізму, та в 
рамках якого можуть і повинні діяти всі суб’єкти, 
які залучаються до захисту прав дітей.

Зазначено, що правову основу механізму 
захисту прав дітей становить розгалужена 
система: 1) міжнародно-правових акти; 
2) Конституція України; 3) закони України; 
4) підзаконні нормативно-правові акти та 
інші акти законодавства України.

Таким чином, можна дійти висновку, що 
в Україні протягом останнього часу сформо-
вано основні підходи до осмислення й реалі-
зації прав дітей відповідно до міжнародних та 
європейських стандартів, а також ґрунтовну 
правову основу механізму захисту прав дітей.

Лейтмотивом  міжнародних стандартів 
у сфері захисту прав дитини є врахування її 
найкращих інтересів та поваги до основних 
прав та свобод дитини.

Анотація
Статтю присвячено висвітленню правової основи механізму захисту прав дітей. Під терміном 

«правова основа механізму захисту прав дітей» запропоновано розуміти сукупність законодавчих та 
інших нормативно-правових актів, які створюють підґрунтя для функціонування зазначеного меха-
нізму, та в рамках якого можуть і повинні діяти всі суб’єкти, які залучаються до захисту прав дітей.

До правової основи механізму захисту прав дітей віднесено: 1)  міжнародно-правові акти; 
2) Конституцію України; 3) закони України; 4) підзаконні нормативно-правові акти та інші 
акти законодавства України.

Основні підходи до осмислення й реалізації прав дітей відповідно до міжнародних та євро-
пейських стандартів в сфері захисту прав дитини формуються з урахуванням її найкращих 
інтересів та поваги до основних прав та свобод дитини. 

Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, та нормативно-правові акти України, якими врегульовано механізм захисту прав, ство-
рюють комплексну правову рамку для гарантування основних прав та свобод дітей, зокрема 
щодо здійснення батьківських прав і виконання обов’язків, незалежно від громадянства і місця 
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проживання дітей, правовідносин батьків та дітей, батьківської відповідальності, опіки, піклу-
вання, а також питання визнання і виконання судових рішень та ін.

Ключові слова: механізм, захист, нормативно-правові акти, міжнародні договори, дитина, 
конституційні засади, підзаконні нормативно-правові акти.

Summary
Volkova I.I. Legal basis of the children’s rights mechanism
The article is devoted to the issues related to the legal basis of the mechanism for ensuring 

the protection of children’s  rights. Under the term «mechanism for ensuring the protection of 
children’s  rights» it is proposed to consider a set of legal acts and by-laws acts, forming the basis for 
the functioning of this mechanism, within which all empowered authorities should and must act to 
protect  children’s rights.

The legal basis of the mechanism for ensuring the protection of children’s  rights includes: 1) international 
legal acts; 2) the Constitution of Ukraine; 3) laws of Ukraine; 4) by-laws and other acts.

The main approaches to the understanding and realization of children’s rights in accordance with 
international and European standards in the sphere of protection of children’s rights should be formed 
given the adherence to principle of the best interests of the child  and respect of the fundamental rights 
and freedoms of the child.

International treaties that are in force, agreed to be binding by the Verkhovna Rada of Ukraine as 
well as legal acts of Ukraine, regulating the mechanism mechanism for ensuring the protection, provide 
for a comprehensive legal framework to guarantee the fundamental rights and freedoms of children, 
in particular, the exercise of parental rights, regardless of the citizenship and place of residence of 
children, legal relations between parents and children, parental responsibility, guardianship, as well 
as issues on recognition and enforcement of court decisions, etc.

Key words: mechanism, protection, legal acts, international treaties, child, constitutional 
principles, by-laws.
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Постановка проблеми. Беззаперечним, 
постає той факт, що за всіх часів однією з най-
важливіших функцій держави була боротьба з 
злочинністю. Відтак, в контексті української 
державності протягом тривалої історії накопи-
чено багатий досвід, який склав організацій-
но-правову базу, що регламентує процес попе-
редження, припинення та розкриття злочинів, 
а також системи органів діяльність яких була 
зосереджена в окреслених напрямках, а отже, 
вивчення теоретико-прикладних аспектів ста-
новить реальну наукову цінність. Скасування 
кріпосного права та впроваджуванні реформи 
на українських землях у XIX столітті, сприяли 
прискоренню соціально-економічного роз-
витку. Цей процес супроводжувався розпадом 
традиційних зв’язків та відносин у суспіль-
стві, насамперед у селі, поглибленням соціаль-
ного розшарування, збільшенням міграційних 
потоків, люмпенізацією частини населення, 
що ставало основою зростання злочинності. 
Основною силою держави у боротьбі із загаль-
но-кримінальною злочинністю в цей період 
була поліція, яка уособлювала якісно-новий 
механізм кримінального судочинства, що 
надалі неодноразово коригувався і вдоскона-
лювався. На цьому фоні особливу значущість 
набуває необхідність звернення до досвіду 
створення органів поліції, нормативно-пра-
вового та кадрового забезпечення боротьби 
поліції зі злочинністю, оперативно-розшуко-
вої та дізнавальної діяльності, оскільки саме 
такі аспекти є й сьогодні особливо значущими, 
крізь призму реформування правоохоронної 
діяльності та судової системи.

Стан дослідження. В сучасних умовах про-
блематика пов’язана із дослідженням організа-
ційно-правових засад діяльності поліції посі-
дає чільне місце серед наукових досліджень 
провідних вчених таких як: О. М. Бандурка, 
В. М. Білик, І. В. Бондаренко, І. А. Григоренко, 
А. М. Куліш, А. М. Кучук, О. С. Проневич, 
І. В. Солов’євич, М. І. Хавронюк, О. В. Шмот-
кін, Н. С. Юзікова, В. В. Россіхін, А. Є. Шев-
ченко, О. Н. Ярмиш тощо. 

Але в умовах становлення вітчизняної 
науки, простежується, що наукові розробки 
вчених та законодавчі ініціативи, як правило, 
направлені на вирішення окремих проблем у 
визначенні функціональних обов’язків орга-
нів поліції, їх посадових та службових осіб, 
а також розширення їх правових засад та 
здійснюються переважно крізь призму кримі-
нального та  адміністративного права. Таким 
чином, наукові розробки присвячені комп-
лексному дослідженню даній проблематиці 
потребують подальших напрацювань.

Внаслідок чого, метою даної статі є дослі-
дження та комплексний аналіз організацій-
но-правових основ діяльності поліції на 
матеріалах українських губерній у складі 
Російської імперії.

Виклад основного матеріалу. Однією з 
найважливіших завдань держави є забезпе-
чення внутрішньої безпеки, охорона громад-
ського порядку і боротьба зі злочинністю. 
Історія державності проходить певні етапи, 
на кожному з яких стан, організація, місце в 
державному механізмі органів, які виконують 
поліцейські функції, мають свої особливості. 
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У XIX – початку XX ст. Російська імперія 
була абсолютною монархією, а отже, визна-
чальною ознакою її була необмежена влада. 
В Основних законах Російської імперії було 
сказано, що влада з управління державою 
повністю належала государю [1].

З появою державності функцію охорони 
громадського порядку, забезпечення внутріш-
ньої безпеки виконували численні посадові 
особи, в основному місцевого рівня управ-
ління: намісники князів, посадники, тіуни, 
мечники, пристави, а також вотчинники і 
поміщики, їх слуги. Розвиток системи управ-
ління в XV-XVII ст. став наслідком наділення 
поліцейськими функціями нових органів цен-
трального управління. Таким чином, в XVII 
ст. центральна влада починає зосереджувати 
поліцейську діяльність в своїх руках, але поки 
компетенція поліцейських органів обмежу-
ється в основному межами столиці [2, c. 15].

В процесі державних реформ Петра 
I завершилася централізація державної влади, 
утвердилася абсолютистська (самодержавна) 
форма правління, був реформований весь 
державний механізм і особливо його караль-
но-правоохоронна частина. Утворені нові 
органи політичного розшуку. Преображен-
ський наказ і Таємна канцелярія, сформована 
система фіскалітету, яка була покликана вико-
рінювати зловживання по службі, для здійс-
нення розслідування були направлені на місця 
гвардійські офіцери з надзвичайними повно-
важеннями, створена прокуратура, зроблена 
спроба відокремити судову владу і зміцнити 
її. Широкі правоохоронні повноваження були 
покладені на всі органи управління, особливо 
місцеві (воєвод, губернаторів і їх канцелярії, 
оберкомендантів, комендантів, різні контори, 
ратуші і магістрати). На перебудову адміні-
стративно-поліцейського управління впли-
нула прихильність Петра I до західноєвропей-
ських зразків. Сприймалися не тільки зміст і 
форма, а й термінологія. Петро I, подовгу 
бував за кордоном і цікавився там держав-
ним управлінням, не міг не ознайомитися з 
організацією і діяльністю зарубіжної поліції, 

а ряд проектів по перетворенню державного 
апарату містив обов’язковий розділ «поліція» 
[3, c. 209].

В першу чергу, створення перших установ 
регулярної поліції при Петрові I відбувалося 
в містах з великою чисельністю населення. 
Початок цьому процесу було покладено в 
Санкт-Петербурзі. Зведення нової столиці 
супроводжувалося жорстким примусом насе-
лення до забудови, благоустрою та її засе-
лення. Детальне регулювання будівництва, 
скупчення великих мас трудового, переважно 
чоловічого населення, викликали гостру 
необхідність удосконалення управління вза-
галі і поліцейського особливо.

Як і багато інших перетворення Петра I, 
поліцейська реформа проводилася без чіт-
кого плану і ґрунтовної підготовки. Разом з 
тим не залишає сумнівів, що загальний задум 
на створення регулярної поліції на той час 
уже дозрів. У загальних рисах було намічено 
формування адміністративно-поліцейського 
апарату в містах. Чітко простежується певна 
логічна послідовність у становленні орга-
нів поліції: спочатку законодавчо визнача-
лося посадове становище керівника нового 
закладу, окреслювалося коло його повнова-
жень, потім ‒ на керівну посаду призначалася 
конкретна особа, яка комплектувала апарат, 
після чого про орган управління робилося 
публічне повідомлення [4, c. 88].

Формування апарату регулярної поліції 
стикалося не тільки з небажанням або немож-
ливістю переїжджати на постійне місце 
проживання в незручний в той час для про-
живання Петербург, крім цього позначалася 
гостра нестача кваліфікованих чиновників. 
Громадянська служба мало заохочувалася 
урядом, поліція до того ж не була популярною 
в народі. Головною особливістю організації 
поліцейської служби, і не тільки в період її 
становлення, було залучення до неї не тільки 
обивателів, а й армійських чинів. Саме полі-
цейським функціям військових в повітах при-
діляють особливу увагу «Плакат» і «Інструк-
ція полковнику» [5, c. 200]. 
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Поліцейські обов’язки покладалися не 
тільки на земських комісарів, а й на всіх, кого 
уряд вважав придатними для виконання полі-
цейських завдань. Ще раніше, до установи 
земської поліції 20 червня 1718 року уряд 
поклав на сільських старост, соцьких, помі-
щиків деякі поліцейські обов’язки, погро-
жуючи штрафом за їх невиконання. Після 
того, як була заснована земська поліція в 
1719 р, тим же особам було наказано подавати 
щотижневі, а в разі віддаленості ‒ щомісячні 
доповіді про те, чи немає в їх селі злодіїв, роз-
бійників і гулящих людей [6, c. 4].

У законодавчих актах початку XVIII в. вка-
зувалися основні напрямки діяльності поліції, 
конкретизувалися окремі повноваження, регу-
лювалися форми і методи її функціонування, 
проте не були визначені в належній мірі межі 
повноважень, підстави й гарантії, що забез-
печують законність поліцейської діяльно-
сті. Діяльність поліцейських установ була 
зумовлена особливостями феодально-крі-
посницької економіки, станової організації 
суспільства, самодержавного ладу держави 
і його політичного режиму, а також конкрет-
ною ситуацією, що складається в столицях, 
регіонах імперії, суб’єктивними поглядами і 
бажаннями влади і її оточення, на прикладі 
деяких традиційно-властивих їй напрямків 
діяльності. 

Поліцейська реформа Петра I залиши-
лася не завершеною. Регулярна поліція, як і 
багато інші частини державного механізму 
Російської імперії, переживали початковий 
етап розвитку. Але вже в цей час, виявилися 
специфічні завдання і функції поліції абсолю-
тистської держави, такі принципи організації 
поліцейської служби, як публічно-правова 
природа, професіоналізм, нормативно-пра-
вова основа, бюрократизм і ін. Органи загаль-
ної поліції були відокремлені від органів 
політичного розшуку, були частиною загаль-
но-адміністративного апарату. Вони не брали 
активної участі в державних перетвореннях, 
але їх створення і наступні зміни мали гли-
боке історичне значення [7, c. 40].

Процес формування органів поліції вий-
шов за рамки столиць лише у другій чверті 
XVIII століття, коли у багатьох містах, в тому 
числі українських земель були поліцмейстер-
ські контори для забезпечення правопорядку. 
До середини XVIII ст. регулярна поліція 
представляла собою централізований апарат, 
але не охоплювала поки всю країну. Загальна 
регулярна поліція залишалася осторонь від 
палацових переворотів, оскільки народні маси 
не брали в них участі, але відчувала на собі 
зміни у вищому керівництві країною, і чим 
менш стабільним було становище монарха, 
тим більше уваги він приділяв поліцейським 
органам, вбачаючи в них опору особистої 
влади. Однак, про створення професійної 
поліції в Російській імперії в середині XVIII 
ст. говорити передчасно. Спеціальної підго-
товки поліцейських кадрів поки не було ство-
рено, а чіткі вимоги до посад поліцейської 
служби тільки починають визначатися, напри-
клад важливу роль при призначенні на посаду 
відігравала висока моральність претендента, 
його порядність та чесність [8, c. 12].

Таким чином, в першій половині XVIII ст. 
служба в органах поліції на українських зем-
лях у складі Російської імперії переживала 
початковий період становлення. Держава 
здійснювала організаційну побудову органів 
поліції, формувала їх структуру, забезпечу-
вала кадровий склад доступними засобами. 
Однак в цей час була відсутня продумана про-
грама подальшого розвитку системи поліцей-
ських органів та поліцейської служби. Багато 
функцій органів поліції на місцях, як і раніше 
виконували громадські інститути (сільські та 
міські громади, церковні громади), приватні 
особи (поміщики, власники заводів) та армія.

Висновки. Таким чином, розкриваючи 
організаційно-правові основи діяльності полі-
ції постає очевидним, що протягом більш ніж 
півстоліття, починаючи з 60-х років робилися 
спроби проведення реформи поліції, суть яких 
полягала в спеціалізації діяльності поліцей-
ських органів. На цьому шляху була вико-
нана певна робота: в результаті реформування 
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юстиції з поліції виділяється судова діяльність, 
міська і земська реформи вилучили з її ведення 
суспільно-господарські функції, інститут зем-
ських начальників значно скоротив і спростив її 
обов’язки по відношенню до селянського насе-
лення. Змінюється і структура поліції, зокрема, 
намічаються тенденції до усунення станового 
аспекту в її побудові, держава вживає заходів 
до посилення свого впливу, централізації полі-

цейської структури. Уряд піклується про підви-
щення авторитету поліцейської служби, вводячи 
для цього різного роду матеріальні і моральні 
заохочення. Відбувається остаточне розділення 
поліцейської та військової сфер діяльності: вій-
ськові чини (в тому числі і козачі формування), 
які раніше традиційно залучаються для вико-
нання поліцейських завдань, перестають вико-
ристовуватися в цих цілях.

Анотація
Наукова стаття присвячена дослідженню та комплексному аналізу організаційно-правових 

основ діяльності поліції на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії.
З урахуванням доктринального дослідження аргументовано показано, що за всіх часів 

однією з найважливіших функцій держави була боротьба з злочинністю. Відтак, в контексті 
української державності протягом тривалої історії накопичено багатий досвід, який склав 
організаційно-правову базу, що регламентує процес попередження, припинення та розкриття 
злочинів, а також системи органів діяльність яких була зосереджена в окреслених напрямках, 
а отже, вивчення теоретико-прикладних аспектів становить реальну наукову цінність. Скасу-
вання кріпосного права та впроваджуванні реформи на українських землях у XIX столітті, 
сприяли прискоренню соціально-економічного розвитку. Цей процес супроводжувався розпа-
дом традиційних зв’язків та відносин у суспільстві, насамперед у селі, поглибленням соціаль-
ного розшарування, збільшенням міграційних потоків, люмпенізацією частини населення, що 
ставало основою зростання злочинності. Основною силою держави у боротьбі із загально-кри-
мінальною злочинністю в цей період була поліція, яка уособлювала якісно-новий механізм 
кримінального судочинства, що надалі неодноразово коригувався і вдосконалювався. На цьому 
фоні особливу значущість набуває необхідність звернення до досвіду створення органів полі-
ції, нормативно-правового та кадрового забезпечення боротьби поліції зі злочинністю, опера-
тивно-розшукової та дізнавальної діяльності, оскільки саме такі аспекти є й сьогодні особливо 
значущими, крізь призму реформування правоохоронної діяльності та судової системи.

Розкриваючи організаційно-правові основи діяльності поліції постає очевидним, що протягом 
більш ніж півстоліття, починаючи з 60-х років робилися спроби проведення реформи поліції, суть 
яких полягала в спеціалізації діяльності поліцейських органів. На цьому шляху була виконана певна 
робота: в результаті реформування юстиції з поліції виділяється судова діяльність, міська і земська 
реформи вилучили з її ведення суспільно-господарські функції, інститут земських начальників 
значно скоротив і спростив її обов’язки по відношенню до селянського населення. Змінюється і 
структура поліції, зокрема, намічаються тенденції до усунення станового аспекту в її побудові, 
держава вживає заходів до посилення свого впливу, централізації поліцейської структури. 

Ключові слова: засади діяльності поліції, поліція, органи поліції, українські території у 
складі Російської імперії, правоохоронні органи, українські губернії, державне управління.

Bakhtiiarov Uzeiir Mail ohly. Organizational and legal bases of police activity (on the 
materials of Ukrainian provinces as a part of the Russian Empire)

Summary
The scientific article is devoted to the research and complex analysis of the organizational and legal 

bases of police activity on the materials of the Ukrainian provinces as a part of the Russian Empire.
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Taking into account the doctrinal research, it has been argued that at all times one of the most 
important functions of the state has been the fight against crime. Thus, in the context of Ukrainian 
statehood over the long history has accumulated a wealth of experience, which formed the organiza-
tional and legal framework governing the process of prevention, cessation and detection of crimes, 
as well as the system of bodies whose activities were concentrated in the outlined areas. is of real 
scientific value. The abolition of serfdom and the introduction of reform in the Ukrainian lands in 
the XIX century, contributed to the acceleration of socio-economic development. This process was 
accompanied by the disintegration of traditional ties and relations in society, especially in rural areas, 
deepening social stratification, increasing migration flows, lumpenization of the population, which 
became the basis for the growth of crime. The main force of the state in the fight against general 
crime in this period was the police, which embodied a qualitatively new mechanism of criminal jus-
tice, which was repeatedly corrected and improved. Against this background, the need to turn to the 
experience of establishing police bodies, legal and personnel support of the police in the fight against 
crime, operational and investigative activities is especially important, because such aspects are espe-
cially important today, through the prism of law enforcement and judicial reform. 

Revealing the organizational and legal basis of police activity, it is obvious that for more than half 
a century, since the 1960s, attempts have been made to carry out police reform, the essence of which 
was to specialize the activities of police bodies. Some work has been done in this way: as a result of 
the reform of the judiciary, the judiciary stands out from the police, city and zemstvo reforms have 
removed socio-economic functions, and the institution of zemstvo chiefs has significantly reduced 
and simplified its responsibilities to the peasant population. The structure of the police is also chang-
ing, in particular, there are tendencies to eliminate the class aspect in its construction, the state is 
taking measures to strengthen its influence, the centralization of the police structure.

Key words: principles of police activity, police, police bodies, Ukrainian territories as a part of the 
Russian Empire, law enforcement bodies, Ukrainian provinces, public administration.
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ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 3662-3663 КК УКРАЇНИ

Актуальність теми. Конституція Укра-
їни у ч. 2 ст. 6 проголосила, що органи зако-
нодавчої, виконавчої та судової влади здій-
снюють свої повноваження у встановлених 
цією Конституцією межах і відповідно до 
законів України. Наведене положення Основ-
ного Закону держави однозначно є головною 
загальною засадою, визначальним чинником 
діяльності посадових осіб органів державної 
влади та місцевого самоврядування виключно 
у рамках правового поля, жодне їх рішення не 
може суперечити закону. 

Проте навряд чи знайдеться певна країна, 
у якій наділені владними повноваженнями 
особи не вчинять дій всупереч інтересам 
служби. Подібні діяння іменуються корупцій-
ними (або пов’язаними з корупцією) [1, с. 50]. 
У зв’язку із цим доводиться констатувати, що 
без належного правового забезпечення запо-
бігання таким шкідливим та небезпечним 
явищам подальший розвиток правової дер-
жави та формування громадянського суспіль-
ства просто немислимий. 

Діяння, передбачені ст.ст. 3662-3663 КК 
України відносяться  саме до числа криміналь-
них правопорушень, пов’язаних із корупцією, 
а відтак дослідження обов’язкових елементів 
складів цих злочинів набуває особливої акту-
альності та важливості.

Стан дослідження. Варто наголосити, що 
питанню предмета кримінального правопору-
шення загалом, та предмета злочинів, передба-
чених ст.ст. 3662-3663 КК України, зокрема, при-
ділялася й приділяється чимала увага у працях 
таких вітчизняних вчених, таких як В.В. Андрі-
єшин, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, А.А. Васи-

льєв, А.А. Вознюк, О.А. Гритенко, В.К. Грищук, 
Г.В. Дідківська, В.П. Ємельянов, Є.О. Житний, 
М.Й. Коржанський, В.М. Куц, О. М. Литвинов, 
Т.М. Луцький, І.І. Митрофанов, Д.М. Міськів, 
Т.О. Мудряк, О.Ф. Пасєка, В.Ф. Примаченко, 
А.В. Савченко, М.В. Самарчук, Є.Л. Стрель-
цов, В.В. Сухонос, В.Я. Тацій, В.П. Топчій, 
П.Л. Фріс, М.І. Хавронюк, В.В. Шаблистий, 
О.О. Шкута, О.Н. Ярмиш та ін.

Не дивлячись на це, на сьогоднішній день 
питання предмета складів кримінальних пра-
вопорушень у вигляді декларування недо-
стовірної інформації та неподання суб’єктом 
декларування декларації особи, уповноваже-
ної на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування, залишається недостат-
ньо дослідженим.

Метою цієї статті є визначення предмета 
декларування недостовірної інформації та 
неподання суб’єктом декларування декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Зі змісту 
диспозицій ст.ст. 3662-3663 КК України вбача-
ється, що ці кримінальні правопорушення від-
носяться до категорії предметних [2, c. 129]. 
Даний факт свідчить про те, що обов’язковим 
елементом складів кримінальних правопору-
шень у вигляді декларування недостовірної 
інформації та неподання суб’єктом деклару-
вання декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, є предмет злочину.

Додамо, що предмет безпосередньо не вхо-
дить до складу такого обов’язкового елементу 
складу злочину або кримніального проступку, 
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як об’єкт, проте, як правило, він розглядається 
поряд із ним. Не в останню чергу це поясню-
ється тісним зв’язком предмета з цим обов’яз-
ковим елементом. 

Під предметом злочину в літературі розу-
міють будь-які речі матеріального світу, з пев-
ними властивостями яких закон про кримі-
нальну відповідальність пов’язує наявність у 
діях особи ознак конкретного складу злочину 
або кримніального проступку. Однак вико-
ристане у цьому визначенні предмета кримні-
ального правопорушення поняття «речі мате-
ріального світу» не слід розуміти буквально 
як лише фізичні речі, оскільки кримінальний 
закон у певних випадках пов’язує наявність 
у діях особи конкретного складу криміналь-
ного правопорушення з властивостями таких 
явищ реальної дійсності, які у буквальному 
розумінні неможливо вважати ані фізичними, 
ані матеріальними. В якості таких предметів 
злочину закон визначає, наприклад, відомо-
сті (ст. 114 КК), таємницю (статті 168, 231, 
232, 328 КК), інформацію (ст. 2321, 3612, 362, 
363 КК) тощо [3, c. 95-96].

Враховуючи диспозицію ст.ст. 3662-3663 КК 
України та наведене визначення поняття «пред-
мет кримінального правопорушення» стає 
очевидним, що предметом декларування 
недостовірної інформації (як і предметом 
неподання суб’єктом декларування відповід-
ної декларації) виступає декларація особи, 
уповноваженої на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, яка 
передбачена Законом України «Про запобі-
гання корупції».

Дана думка не викликає жодних сумнівів 
як в науковій площині, так і в судовій практиці 
(окремо зауважимо, що предмет кримінальних 
правопорушень у вигляді декларування недо-
стовірної інформації та неподання суб’єктом 
декларування відповідної декларації прямо 
розкривається в окремих судових рішеннях 
за ст. 3661 КК України, тоді як в рішеннях 
за ст.ст. 3662 та 3663 лише згадується відпо-
відна декларація, яка прямо не називається 
предметом кримніального правопорушення). 

Так, наприклад, у вироку Лугинського район-
ного суду Житомирської області від 02 липня 
2020 року зазначається, що безпосереднім 
предметом кримінального правопорушення 
у вигляді декларування недостовірної інфор-
мації є декларація особи уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, передбаченої Законом Укра-
їни «Про запобігання корупції» [4].

Нагадаємо, тривалий час неподання 
суб’єктом декларування відповідної декла-
рації розглядалось як різновид кримніаль-
ного правопорушення у вигляді декларування 
недостовірної інформації, а відтак даний 
висновок щодо предмету поширюється як 
на склад кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 3662, так і на склад злочину, 
закріпленого ст. 3663 КК України.

Подібний висновок щодо предмету кримі-
нальних правопорушень у вигляді деклару-
вання недостовірної інформації та неподання 
суб’єктом декларування відповідної деклара-
ції міститься і у вироку Вищого антикорупцій-
ного суду від 30 жовтня 2019 року по справі 
№ 760/4297/18, в якому вказується, що пред-
метом декларування недостовірної інформа-
ції є декларація та інформація, що її зазначає 
суб`єкт декларування. Виключно електронна 
форма декларації визначена спеціально упов-
новаженим органом – Національним агент-
ством з питань запобігання корупції [5]. 

На перший погляд суд наголошує на тому, 
що предметом кримінальних правопорушень 
у вигляді декларування недостовірної інфор-
мації та неподання суб’єктом декларування 
відповідної декларації є не тільки декларація, 
але і інформація, що міститься у ній. Насправді 
ж, інформація виступає складовою частиною 
цієї декларації, а даний умовивід суду лише 
дозволяє більш повно зрозуміти зміст цього 
предмета – декларації. Відтак, декларація та 
інформація у ній співвідносяться між собою 
як форма та зміст.

Враховуючи це, кожен з варіантів (предмет 
злочину – декларація та предмет злочину – 
декларація та інформація, що в ній міститься) 
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є правильним, а отже його можна використо-
вувати в ході нашого дослідження.

У ст.ст. 3662 та 3663 прямо не розкрива-
ється зміст декларації особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування. Натомість диспозиції 
цих статей відсилають нас до Закону України 
«Про запобігання корупції». При цьому, у вка-
заному нормативно-правовому акті відсутнє 
визначення поняття «декларація особи, упов-
новаженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування», однак з тексту 
Закону стає зрозумілим, що це електронний 
документ, який особисто подається декларан-
том у встановлений часовий період.

Загалом же, проаналізувавши зміст Закону 
України «Про запобігання корупції», повні-
стю погоджуємось із думкою В.В. Андріє-
шин про те, що під декларацією особи, упов-
новаженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування слід розуміти 
офіційний електронний документ, який під-
тверджує певні юридичні факти, складається 
за встановленою Національним агентством 
формою, подається особою, уповноваженою 
на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування (суб’єктом декларування), та 
містить передбачені Законом зафіксовані за 
допомогою технічних засобів на офіційному 
веб-сайті Національного агентства відомості 
щодо суб’єкта декларування та членів його 
сім’ї [2, c. 130].

Ст. 45 Закону України «Про запобігання 
корупції» передбачає наступні типи деклара-
цій:

1. Щорічна (подається щорічно до 
1 квітня) – декларація, що подається декла-
рантами за минулий рік.

2. Декларація для осіб, які припиняють 
діяльність, пов’язану з виконанням функ-
цій держави або місцевого самоврядування 
(декларація перед звільненням) - за період, 
не охоплений раніше поданими деклараціями 
(подається не пізніше двадцяти робочих днів з 
дня припинення діяльності, пов’язаної з вико-
нанням функцій держави або місцевого само-

врядування, або іншої діяльності, зазначеної у 
підпунктах «а» та «в» пункту 2 частини першої 
статті 3 Закону «Про запобігання корупції» [6]).

3. Декларація для осіб, які припинили 
діяльність, пов’язану з виконанням функ-
цій держави або місцевого самоврядування 
(декларація після звільнення) - подається 
наступного року після припинення діяльності 
та охоплює минулий рік.

4. Декларація для осіб, які претендують на 
зайняття певної посади (декларація канди-
дата на посаду) – подається до призначення 
або обрання на відповідну посаду та охоплює 
минулий рік.

Крім того, чинне законодавство передбачає 
можливість подання виправленої декларації, 
що являє собою будь-яку з вказаних декла-
рацій, в якій суб’єктом декларування внесені 
певні зміни (внесення змін можливе упро-
довж семи днів після подання декларації, але 
не більше трьох разів). 

Таким чином, існують наступні типи 
декларацій осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування: щорічна, перед звільненням, 
після звільнення, кандидата на посаду.

При цьому, предметами кримінальних 
правопорушень, передбачених ст.ст. 3662 та 
3663 можуть бути не всі з перелічених типів 
декларацій. Зокрема, зі змісту примітки до 
ст. 3662 випливає, що предметом цих злочи-
нів не може виступати декларація кандидата 
на посаду.

Форма декларації особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, складається з правил запо-
внення форми декларації та шістнадцяти роз-
ділів, у яких суб’єкт декларування зазначає 
інформацію про себе, членів своєї сім’ї, інших 
осіб та об’єкти декларування згідно із Законом 
України «Про запобігання корупції» [6].

Самі ж розділи мають наступні назви:
1. Тип декларації та звітний період;
2.1. Інформація про суб’єкта декларування;
2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта 

декларування;
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3. Об’єкти нерухомості;
4. Об’єкти незавершеного будівництва;
5. Цінне рухоме майно (крім транспортних 

засобів);
6. Цінне рухоме майно – транспортні 

засоби;
7. Цінні папери;
8. Корпоративні права;
9. Юридичні особи, трасти або інші подібні 

правові утворення, кінцевим бенефіціар-
ним власником (контролером) яких є суб’єкт 
декларування або члени його сім’ї;

10. Нематеріальні активи;
11. Доходи, у тому числі подарунки;
12. Грошові активи;
12.1 Банківські та інші фінансові установи, 

у яких відкрито рахунки суб’єкта деклару-
вання або членів його сім’ї;

13. Фінансові зобов’язання;
14. Видатки та правочини суб’єкта декла-

рування;
15. Робота за сумісництвом суб’єкта декла-

рування;
16. Членство суб’єкта декларування в орга-

нізаціях та їх органах.
Варто додати, що з диспозицій ч. 1 та 

ч. 2 ст. 3662 випливає, що для кваліфікації 
діяння за вказаною статтею необхідно, щоб 
інформація у відповідній декларації відріз-
нялася від достовірної на суму від 500 до 
2000 прожиткових мінімумів для працездат-
них осіб – у випадку вчинення декларантом 
кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 3662 та на суму понад 2000 про-
житкових мінімумів для працездатних осіб – 
у випадку вчинення злочину, передбаченого 
ст. 3662 КК України. 

Таким чином, вказана інформація має бути 
такою, що може бути виражена в матеріальному 
еквіваленті. З огляду на викладені вище розділи 
декларації зрозуміло, що подібна інформація 
апріорі не може бути включена до розділів 1-3, 
9, 15-16. Відтак, повністю підтримуємо пози-
цію, відповідно до якої така інформація може 
міститись у розділах 3–8, 10 (якщо нематері-
альні активи можуть бути оцінені в грошовому 
еквіваленті), 11–14 декларації [7, c. 58].

Таким чином, на підставі викладеного 
вище можна зробити висновок про те, що 
предметом складів кримінальних правопо-
рушень виступає декларація особи, упов-
новаженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування. При цьому, 
предметом можуть виступати наступні типи 
декларацій: щорічна, перед звільненням та 
після звільнення.

Окремо варто зауважити на тому, що для 
кваліфікації суспільно небезпечного діяння за 
ст. 3662 недостатньо встановити факт наявності 
у відповідній декларації недостовірної інфор-
мації [8, с. 119-120]. Так, вказана інформація 
має відрізнятися від достовірної на суму, як 
мінімум, від 500 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб – у випадку кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК 
України,  та від 2000 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб – у випадку злочину, 
закріпленого ч. 2 ст. 3662 КК України. 

Перспективним напрямком подальших 
досліджень вважаємо аналіз решти обов’язко-
вих елементів складів кримінальних правопо-
рушень, передбачених ст.ст. 3662-3663 КК Укра-
їни (об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта та 
суб’єктивної сторони).

Анотація
Метою статті є визначення предмета декларування недостовірної інформації та неподання 

суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування. У статті досліджується предмет складів кримінальних правопору-
шень, передбачених ст.ст. 3662-3663 КК України. Зі змісту диспозицій ст.ст. 3662-3663 КК України 
вбачається, що ці кримінальні правопорушення відносяться до категорії предметних. Даний факт 
свідчить про те, що обов’язковим елементом складів кримінальних правопорушень у вигляді 
декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, 



122 № 14/2021                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є предмет злочину. 
Доведено, що предметом складів кримінальних правопорушень виступає декларація особи, упов-
новаженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. При цьому, предметом 
можуть виступати наступні типи декларацій: щорічна, перед звільненням та після звільнення. 
Встановлено, що для кваліфікації суспільно небезпечного діяння за ст. 3662 недостатньо встано-
вити факт наявності у відповідній декларації недостовірної інформації. Так, вказана інформація 
має відрізнятися від достовірної на суму, як мінімум, від 500 прожиткових мінімумів для працез-
датних осіб – у випадку кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК Укра-
їни,  та від 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – у випадку злочину, закріпленого 
ч. 2 ст. 3663 КК України. Враховуючи структуру декларації, подібна інформація може міститись 
у розділах 3–8, 10 (якщо нематеріальні активи можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті), 
11–14 декларації. З’ясовано, що чинне законодавство передбачає можливість подання виправле-
ної декларації, що являє собою будь-яку з вказаних декларацій, в якій суб’єктом декларування 
внесені певні зміни (внесення змін можливе упродовж семи днів після подання декларації, але 
не більше трьох разів). Зроблено висновок про те, що предметом складів кримінальних правопо-
рушень виступає декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. При цьому, предметом можуть виступати наступні типи декларацій: щорічна, 
перед звільненням та після звільнення.

Ключові слова: злочин, кримінальне правопорушення, декларація, предмет кримінального 
правопорушення, кримінальна відповідальність.

Summary. Volonets D.F. Target of crime provided by articles 3662-3663 of the criminal code 
of Ukraine

The purpose of the article is to determine the subject of declaring inaccurate information and failure of 
the subject to declare the declaration of a person authorized to perform the functions of state or local gov-
ernment. The article examines the target of criminal offenses under Art. 3662-3663 of the Criminal Code 
of Ukraine. From the content of the dispositions of Art. 3662-3663 of the Criminal Code of Ukraine it is 
seen that these criminal offenses belong to the category of substantive. This fact indicates that the target 
of the crime is a mandatory element of criminal offenses in the form of declaring inaccurate information 
and failure of the subject to declare a declaration of a person authorized to perform the functions of state or 
local self-government. It has been proved that the target of criminal offenses is the declaration of a person 
authorized to perform the functions of the state or local self-government. At the same time, the following 
types of declarations can be the target: annual, before dismissal and after dismissal. It is established that for 
qualification of socially dangerous act according to Art. 3662 it is not enough to establish the fact that the 
relevant declaration contains inaccurate information. Thus, this information must differ from the reliable 
amount of at least 500 living wage for able-bodied persons - in the case of a criminal offense under Part 
1 of Art. 3662 of the Criminal Code of Ukraine, and from 2000 subsistence minimums for able-bodied 
persons - in the case of a crime under Part 2 of Art. 3662 of the Criminal Code of Ukraine. Given the struc-
ture of the declaration, such information may be contained in sections 3–8, 10 (if intangible assets can be 
measured in monetary terms), 11–14 of the declaration. It was found that the current legislation provides 
for the possibility of submitting a corrected declaration, which is any of these declarations, in which the 
subject of the declaration made certain changes (changes are possible within seven days after submission 
of the declaration, but not more than three times). It is concluded that the subject of criminal offenses is 
the declaration of a person authorized to perform the functions of state or local government. At the same 
time, the following types of declarations can be the subject: annual, before dismissal and after dismissal.

Key words: crime, criminal offense, declaration, target of criminal offense, criminal liability.
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НАПРЯМКИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ 
СЛУЖБИ ЗІ ЗМІ ТА РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

В ПИТАННІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Актуальність теми. Як і більшість пра-
воохоронних органів, Державна криміналь-
но-виконавча служба України відноситься до 
числа суб’єктів протидії злочинності. Проти-
дія злочинності – це безперервний процес, 
який реалізовується за допомогою діяльності 
ряду суб’єктів. На сьогоднішній день на зако-
нодавчому та підзаконному рівнях передба-
чено цілий комплекс таких суб’єктів. Зрозу-
міло, що ефективна протидія злочинності у 
такому випадку можлива лише в результаті їх 
взаємодії. У іншому ж випадку дані суб’єкти 
не тільки не зможуть досягнути поставленої 
мети, але і будуть заважати один одному.

Стан дослідження. Зауважимо, що 
питанню взаємодії суб’єктів протидії зло-
чинності приділяли та приділяють увагу 
такі вітчизняні вчені, як О. М. Бандурка, 
І. Г. Богатирев, О. Ю. Бусол, В. М. Бесчаст-
ний, В. В. Василевич, Є.  М. Блажівський, 
В. І. Борисов, А. А. Вознюк, С. К. Гречанюк, 
В. К. Грищук, О. М. Джужа, А. О. Джужа, 
О. О. Дудоров, О. С. Іщук, А. В. Коваленко, 
І. М. Копотун, В. М. Куц, О. М. Литвак, 
О. М. Литвинов, Д. М. Миронюк, С. А. Мозоль, 
Ю. В. Орлов, В. В. Проскура, В. В. Сазонов, 
В. В. Сокуренко, А. Є. Фоменко, П. Л. Фріс, 
В. В. Шаблистий, О. П. Шайтуро та ін.

Не дивлячись на це, на сьогоднішній день 
питання напрямків взаємодії Державної кри-
мінально-виконавчої служби України зі ЗМІ 
та релігійними організаціями (які є важли-
вими суб’єктами протидії злочинності, що 
діють на загальносоціальному рівні) в частині 

протидії злочинності залишається недостат-
ньо розкритим.

Метою цієї статті є дослідження напрям-
ків взаємодії Державної кримінально-вико-
навчої служби України зі ЗМІ та релігійними 
організаціями в частині протидії злочинності.

Виклад основного матеріалу. Як влучно 
зауважує А.Є. Фоменко [1, c. 16], суб’єктів 
протидії злочинності доречно диференцію-
вати на дві основні групи:

1) суб’єкти, які діють на загальносоціаль-
ному рівні;

2) спеціальні суб’єкти.
Такий поділ пов’язаний з функціональ-

ними завданнями, що стоять перед цими 
суб’єктами. До числа перших (саме за такою 
класифікацією) відносяться суб’єкти, діяль-
ність яких не спеціалізується саме на протидії 
злочинності. Не дивлячись на це, в жодному 
випадку не можна розглядати їх роль в сис-
темі протидії злочинності в якості факульта-
тивної. Тільки єдність всіх суб’єктів протидії 
злочинності та їх ефективна взаємодія між 
собою можуть слугувати запорукою успіху у 
вирішенні даного питання.

До числа суб’єктів, які діють на загально-
соціальному рівні відноситься ряд неурядо-
вих організацій, серед яких на особливу увагу 
в контексті протидії злочинності заслугову-
ють ЗМІ та релігійні організації. 

На сьогоднішній день недарма засоби 
масової інформації називають «четвертою 
гілкою влади», адже їх вплив на суспіль-
ство складно переоцінити. Від того, під яким 
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кутом висвітлюється процес ресоціалізації 
засуджених, залежить думка багатьох грома-
дян. Наприклад, якщо подавати засуджених, 
як антисуспільний елемент, ворожий для 
будь-якої законослухняної людини та який в 
жодному випадку не здатний виправитись, то 
негативна думка суспільства відносно таких 
суб’єктів правовідносин буде домінуючою. 
Відтак, навіть після залишення засудженими 
місць позбавлення волі, пересічні громадяни 
будуть  з острахом відноситись та ігнорувати 
колишніх в’язнів, не даючи їм жодної мож-
ливості повноцінно увійти у нове соціальне 
середовище. Як наслідок, відчуваючи себе 
чужорідним елементом, така особа з вели-
кою вірогідністю знову обере для себе кримі-
нальну стежку.

У 2011 р. С.К. Гречанюк на дисертацій-
ному рівні розглянув роль відомчих ЗМІ в 
діяльності Державної пенітенціарної служби 
України (далі – ДПтС). Головним призна-
ченням функціонування відомчих ЗМІ, на 
думку вченого, повинно було стати: фор-
мування позитивної громадської думки про 
діяльність органів та установ ДПтС України, 
діяльність, спрямована на забезпечення від-
критості ДПтС України; своєчасне та об'єк-
тивне інформування української та закордон-
ної громадськості, а також самого персоналу 
про роботу органів та установ ДПтС Укра-
їни, їх службову діяльність та важливі події у 
повсякденному житті – тобто розвиток інфор-
маційного простору за участю ДПтС України; 
надання методичної та інформаційної допо-
моги засобам масової інформації територіаль-
них органів ДПтС України (у разі наявності 
останніх); підготовка за участю працівників 
центрального апарату та його територіальних 
управлінь виходу у світ друкованих видань і 
публікацій з проблематики функціонування 
кримінально-виконавчої служби; моніторинг 
опублікованих у пресі відомостей і матеріалів 
з проблематики функціонування криміналь-
но-виконавчої служби, публікації в разі необ-
хідності спростувань на недостовірну або 
неправдиву інформацію; участь ЗМІ в орга-

нізації і підтримці інформаційних проєктів, 
у яких поєднуються інтереси ДПтС України 
та широкої аудиторії; участь у підготовці та 
виданні різноманітної інформаційно-презен-
таційної продукції (починаючи від прес-релі-
зів і до виготовлення спеціальних брошур, що 
сприяють підвищенню позитивного іміджу 
кримінально-виконавчої системи України); 
участь в удосконаленні виховної роботи із 
засудженими; участь друкованих та електро-
нних громадських та відомчих ЗМІ в удоско-
наленні правового регулювання виконання 
покарань; формування інформаційної куль-
тури особистості працівника ДКВС України 
[2, c. 381-382].

Звісно, на сьогоднішній день даний умови-
від є дещо застарілим (особливо в зв’язку із 
ліквідацією ДПтС України), проте він не втра-
чає своєї актуальності в контексті взаємодії 
Державної кримінально-виконавчої служби зі 
ЗМІ. Враховуючи, що вони є суб’єктами запо-
бігання злочинності та, як наслідок, заінтере-
совані у ефективній боротьбі та попередженні 
даного соціального явища, важливо, щоб 
діяльність Державної кримінально-виконав-
чої служби України висвітлювалась у якомога 
об’єктивнішому ракурсі. 

Перспективними вбачаються такі напрямки 
взаємодії цих суб’єктів, як відведення ефір-
ного часу (або ж колонки друкованих видань) 
для ознайомлення аудиторії з роботою Кри-
мінально-виконавчої служби, процесом ресо-
ціалізації засуджених (з окремими історіями 
причин та умов вчинення останніми злочи-
нів) тощо. 

Думається, подібні заходи, по-перше, 
призведуть до того, що громадськість почне 
краще відноситись до роботи Державної кри-
мінально-виконавчої служби (підніметься 
її авторитет в очах громадян), зросте рівень 
її довіри, по-друге, колишні засуджені, які 
відбули покарання, будуть сприйматися як 
повноправні члени суспільства та, по-третє, 
відповідний матеріал здатен позитивно впли-
нути на маргінально налаштованих осіб, які, 
побачивши наслідки злочинної поведінки, 
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відмовляться від вчинення кримінальних пра-
вопорушень.

Підтримуємо позицію, відповідно до якої 
підвищення ефективності взаємодії Держав-
ної кримінально-виконавчої служби зі ЗМІ 
може бути досягнуто шляхом: 1) розроблення 
та ухвалення Положення про Центр громад-
ських зв’язків Державної кримінально-ви-
конавчої служби України; 2) створення в 
пенітенціарних установах відділу організації 
взаємодії із засобами масової інформації; 3) 
розробка та впровадження Концепції удоско-
налення взаємодії органів та установ Держав-
ної кримінально-виконавчої служби зі ЗМІ 
тощо [2, c. 373].

З викладеного випливає, що взаємодія 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України зі ЗМІ дозволяє: 1) підвищити рівень 
довіри до працівників названого правоохо-
ронного органу; 2) виробити позитивну гро-
мадську думку щодо ефективності результа-
тів відбування покарання (особа, яка відбула 
покарання (особливо у виді позбавлення волі) 
має сприйматися як людина, яка розпочинає 
життя «з чистого листа», а не як маргінально 
налаштований елемент, якого варто сторони-
тись; 3) зменшити кількість вчинюваних зло-
чинів та кримінальних проступків.

На окрему увагу заслуговує дослідження 
питання напрямків взаємодії Державної кримі-
нально-виконавчої служби з релігійними орга-
нізаціями. Відповідно до ст. 35 Конституції 
України, кожен має право на свободу світогляду 
і віросповідання. Це право включає свободу 
сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати 
ніякої, безперешкодно відправляти одноосо-
бово чи колективно релігійні культи і ритуальні 
обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення 
цього права може бути обмежене законом лише 
в інтересах охорони громадського порядку, здо-
ров'я і моральності населення або захисту прав 
і свобод інших людей [3].

Дане положення Основного закону поши-
рюється на всі категорії суспільства без виклю-
чення (звісно, здійснення певних обрядів може 
бути обмежено у зв’язку з особливостями від-

бування покарання у виді позбавлення волі) та 
знаходить своє відображення у ст. 8 «Основні 
права засуджених» КВК України, в якій зазна-
чається, що засуджені мають право на здійс-
нення свободи сповідувати будь-яку релігію 
або виражати переконання, пов'язані із став-
ленням до релігії, у тому числі на вільний вибір 
і допуск священнослужителя для відправлення 
релігійних таїнств і обрядів, за винятком обме-
жень, передбачених КВК [4].

Релігія (зрозуміло, якщо вона не відно-
ситься до якихось екстремістських течій, що 
сповідують насильство) навчає людину жити у 
мирі з соціумом, не вчиняючи суспільно небез-
печних (або шкідливих) діянь. Без сумніву, 
такий вплив на засудженого (заснований на 
любові до ближнього та повазі до суспільства) 
є позитивним та спряє його перевихованню. 

Потреба у залученні церкви постає на фоні 
неспроможності державних інституцій забез-
печити в межах установ виконання покарання 
ресоціалізацію засуджених, яка би дозволяла 
їм у подальшому успішно реінтегруватись 
у суспільство. До основних аргументів на 
користь залучення Церкви до роботи із засу-
дженими до позбавлення волі належать: здат-
ність релігії ефективно впливати на мораль-
ність і духовність особистості, спонукати її до 
безумовного дотримання відповідних принци-
пів та норм; високий авторитет Церкви в укра-
їнському суспільстві; висока оцінка діяльності 
Церкви працівниками пенітенціарних установ; 
запит на духовну підтримку і довіра з боку 
більшості засуджених, теологічне підґрунтя 
роботи із засудженими тощо [5, c. 22].

Враховуючи це, на законодавчому рівні 
передбачені певні напрями взаємодії релі-
гійних організацій з Державною криміналь-
но-виконавчою службою України. Зокрема, 
у ч. 3 ст.  КВК України передбачає, що адмі-
ністрація колонії сприяє у запрошенні свя-
щеннослужителів, бере участь у визначенні 
місця, часу та інших умов проведення бого-
служіння, обряду або церемонії. Адміністра-
ція колонії не має виявляти свого ставлення 
до певної релігії чи конфесії[4].
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Така взаємодія названих суб’єктів проти-
дії злочинності дозволяє знизити ризики вчи-
нення засудженими до позбавлення волі реци-
дивів. Вплив релігії на засудженого в багатьох 
випадках дозволяє останнього по-іншому 
сприйняти оточуюче середовище, його роль у 
ньому та вагу своїх вчинків.

Крім законодавчих актів, існує ряд доку-
ментів, що закріплюють основні напрями 
взаємодії представників тієї чи іншої релі-
гійної організації з Державною криміналь-
но-виконавчою службою України. Напри-
клад,  згідно  з  Угодою  між  ДКВС  та УПЦ від 
26.08.2011 співпраця між цими суб’єктами 
протидії злочинності відбувається за такими 
напрямами: 1) сприяння  в  будівництві хра-
мів та молитовних кімнат в установах  кри-
мінально-виконавчої  системи,  комплекту-
вання  необхідною літературою, предметами 
церковного вжитку; 2) залучення  засудже-
них  до позбавлення  волі,  а  також  осіб,  які 
перебувають  під  наглядом  кримінально-ви-
конавчих інспекцій, до церковного життя, 
духовно-просвітницька робота із різними 
категоріями засуджених; 3) катехізатор-
ська  робота  та проведення бесід священ-
ників з особовим складом ДКВС України; 
4) відзначення та заохочення засуджених до 
позбавлення волі церковними відзнаками за 
кращі роботи з художньо-прикладної та літе-
ратурної тематики, за участь у відповідних 
конкурсах; 5) участь   у   науково-практич-
них  конференціях  та  зборах як в Україні, 
так і за її межами; 6) видавнича  діяльність 
(видавництво  «Молитовника  для  засудже-
них»,  періодичного  видання  Синодаль-
ного відділу, а також публікація статей та 
матеріалів на сторінках періодичних видань 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України) [6, c. 150].

У даному випадку церква та Державна 
кримінально-виконавча служба України праг-
нуть досягнути спільної мети – виправлення 
засудженого та недопущення з його сторони 
фактів повторного вчинення кримінальних 
правопорушень. Перелічені ж напрями вза-

ємодії виступають в якості певних засобів її 
досягнення.

При цьому важливо, щоб релігія дійсно 
позитивно впливала на засудженого до позбав-
лення волі, а не була приводом для ухилення 
від певних моментів відбування покарання. 
Для цього законодавець передбачив на законо-
давчому рівні певні запобіжні механізми:

1) засуджені не мають права, посилаючись 
на свої релігійні переконання, ухилятися від 
виконання своїх обов'язків, а також установ-
лених вимог режиму відбування покарання;

2) відправлення релігійних обрядів не 
повинно порушувати розпорядок дня в коло-
ніях, а також утискати права інших осіб, які 
відбувають покарання;

3) у колонії для відправлення релігійних 
обрядів можуть допускатися тільки пред-
ставники релігійних організацій, які офі-
ційно зареєстровані у встановленому законом 
порядку [4].

Останній запобіжник є особливо важли-
вим з огляду на поширення у світі релігій-
ного екстремізму. Враховуючи високі темпи 
поширення даного явища, держава змушена 
допускати до засуджених лише представників 
офіційних релігій, що сповідують принципи 
гуманізму та законності.

Варто зазначити, що у 2015 р. рівень вза-
ємодії Державної кримінально-виконавчої 
служби України та релігійних організацій 
суттєво зріс, що пов’язано із включенням до 
КВК ст. 1281 «Організація душпастирської 
опіки засуджених». Душпастирська опіка 
засуджених - діяльність в установах вико-
нання покарань священнослужителів (капела-
нів), уповноважених релігійними організаці-
ями, статути (положення) яких зареєстровані 
у встановленому законом порядку, спрямо-
вана на задоволення релігійних потреб засу-
джених, їх духовне виховання [4].

Таким чином, взаємодія Державної кри-
мінально-виконавчої служби України з релі-
гійними організаціями передбачає значний 
потенціал в питанні протидії злочинності. 
Релігійно-виховні заходи здатні позитивно 
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вплинути на особу засудженого, втім, важливо, 
контролювати таку діяльність та не допустити 
проникнення у стіни пенітенціарних установ 
екстремістських релігійних течій.

Перспективним напрямком подальших дослі-
джень вважаємо аналіз питання взаємодії Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби України 
зі спеціальними суб’єктами протидії злочинності.

Анотація
Актуальність статті полягає в тому, що Державна кримінально-виконавча служба України 

відноситься до числа суб’єктів протидії злочинності. Протидія злочинності – це безперервний 
процес, який реалізовується за допомогою діяльності ряду суб’єктів. На сьогоднішній день 
на законодавчому та підзаконному рівнях передбачено цілий комплекс таких суб’єктів. Зрозу-
міло, що ефективна протидія злочинності у такому випадку можлива лише в результаті їх вза-
ємодії. У іншому ж випадку дані суб’єкти не тільки не зможуть досягнути поставленої мети, 
але і будуть заважати один одному. Метою статті є дослідження напрямків взаємодії Державної 
кримінально-виконавчої служби України із засобами масової інформації та релігійними орга-
нізаціями в частині протидії злочинності. У статті розглядаються основні напрямки взаємодії 
Державної кримінально-виконавчої служби України із засобами масової інформації та релігій-
ними організаціями в питанні протидії злочинності. Підтримано позицію, відповідно до якої 
суб’єкти протидії злочинності диференціюються на дві групи: спеціальні суб’єкти та ті, що 
діють на загальносоціальному рівні. Встановлено, що взаємодія Державної кримінально-ви-
конавчої служби України із засобами масової інформації дозволяє: 1) підвищити рівень довіри 
до працівників названого правоохоронного органу; 2) виробити позитивну громадську думку 
щодо ефективності результатів відбування покарання (особа, яка відбула покарання (особливо 
у виді позбавлення волі) має сприйматися як людина, яка розпочинає життя «з чистого листа», 
а не як маргінально налаштований елемент, якого варто сторонитись; 3) зменшити кількість 
вчинюваних злочинів та кримінальних проступків. Наголошено на тому, що взаємодія Держав-
ної кримінально-виконавчої служби України з релігійними організаціями передбачає значний 
потенціал в питанні протидії злочинності. Релігійно-виховні заходи здатні позитивно впли-
нути на особу засудженого, втім, важливо, контролювати таку діяльність та не допустити про-
никнення у стіни пенітенціарних установ екстремістських релігійних течій.

Ключові слова: суб’єкти протидії злочинності, злочинність, протидія злочинності, профі-
лактика, кримінологія, Державна кримінально-виконавча служба України.

Spilnyk S.I. Directions of cooperation of the state criminal and executive service with the 
media and religious organizations in the issue of countering crime

The relevance of the article is that the State Penitentiary Service of Ukraine is one of the subjects 
of combating crime. Combating crime is a continuous process that is implemented through the 
activities of a number of actors. To date, there are a number of such entities at the legislative and 
regulatory levels. It is clear that effective counteraction to crime in this case is possible only as a 
result of their interaction. Otherwise, these entities will not only fail to achieve their goals, but will 
also interfere with each other. The purpose of the article is to study the areas of interaction of the State 
Penitentiary Service of Ukraine with the media and religious organizations in combating crime. The 
article considers the main directions of interaction of the State Penitentiary Service of Ukraine with 
the media and religious organizations in combating crime. The position was supported, according to 
which the subjects of combating crime are differentiated into two groups: special subjects and those 
operating at the general social level. It is established that the interaction of the State Penitentiary 
Service of Ukraine with the media allows: 1) to increase the level of trust in the employees of the said 
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law enforcement agency; 2) to develop a positive public opinion on the effectiveness of the results 
of serving a sentence (a person who has served a sentence (especially in the form of imprisonment) 
should be perceived as a person who begins life "from scratch" and not as a marginalized element to 
be avoided; ) reduce the number of crimes and criminal offenses. It is emphasized that the interaction 
of the State Penitentiary Service of Ukraine with religious organizations provides significant potential 
in combating crime. Religious and educational measures can have a positive effect on the convict's 
personality, however, it is important to control such activities and prevent extremist religious 
movements from penetrating the walls of penitentiaries.

Key words: subjects of counteraction to crime, crime, counteraction to crime, prevention, 
criminology, State Penitentiary Service of Ukraine.
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КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПОДАТКОВИХ 
ОРГАНІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Постановка проблеми. Реформування 
системи податкових органів в Україні має 
періодичний характер. Проте основними 
тенденціями сучасного етапу модернізації 
системи органів, що реалізують державну 
податкову політику є зміщення акцентів на 
адміністрування податків та надання адміні-
стративних послуг у цій сфері, інформатиза-
ція, а також боротьба із корупцією. Як зазна-
чає Г.О. Блінова, під час зростання ступеня 
доступності інформації про діяльність орга-
нів публічної адміністрації підвищується їхня 
інформаційна відкритість та пропорційно 
знижується рівень корумпованості [1, c. 35]. 
Зазначені тенденції знайшли своє відобра-
ження у нових цілях Державної податкової 
служби (ДПС).

Наказом Державної податкової служби 
України від 10.12.2019 року № 205 була 
затверджена місія та стратегічні цілі діяль-
ності цієї служби.  Так, місія ДПС визначає, 
що вона є повністю транспарентною, сучас-
ною та технологічною податковою службою, 
яка надає якісні та зручні послуги платникам, 
ефективно адмініструє податки, збори та пла-
тежі і виявляє нетерпимість до корупції [2].

Оскільки Державна податкова служба, її 
органи та посадові особи наділені значними 
колом владних  повноважень, то виникає мож-
ливість для зловживання ними. Л.М. Лихо-
шерст зазначає, що аналіз практики виявлення, 
попередження і припинення фактів корупції 
в податкових органах показує, що злочинні 
структури намагаються перенести у сферу 
оподаткування налагоджену в інших галузях 
систему хабарництва. Проблема боротьби з 

корупцією в зазначеному відомстві набуває 
все гострішого характеру [3, c. 61]. 

З іншого боку, наголошує С. Івасенко, існу-
ючі затверджені нормативні форми докумен-
тальної перевірки за змістом є лише пере-
ліком формальних показників діяльності 
платника податків без аналітичних висновків 
і майже без упровадження фактичних методів 
контролю, ігнорування або часткове вико-
ристання яких створює ризик виникнення 
корупції. Аморфність, невизначеність форм і 
методів податкового контролю дають можли-
вість податковому інспектору особисто вирі-
шувати, що включати в акт перевірки, а що 
ні, наголошують науковці [4, с. 239; 5, с. 134]. 
Проте, слід підтримати Л.М. Лихошерста, що 
в основу протидії корупції і посадовим злочи-
нам повинен покладатись не силовий вплив, 
а система превенцій – антикорупційних стан-
дартів, а провідна роль в цій системі заходів 
відводитись керівному складу органів дер-
жавної податкової служби [3, c. 66].

Боротьбі із корупцією в податкових органах 
триває вже не один рік. Так, за результатами соці-
ологічного дослідження на авторитет податко-
вих органів найбільш негативно впливають такі 
чинники як нестабільність та недосконалість 
податкового законодавства та часті зміни в зако-
нодавстві, бюрократизм, високі ставки податків, 
неоднозначне тлумачення законодавчих вимог, 
значні штрафні санкції та корупція, тобто біль-
шість позицій, за якими проводилося дослі-
дження громадської думки, так чи інакше пов’я-
зані з недосконалістю законодавства, а отже, 
потенційною можливістю виникнення корупцій-
них проявів зазначає С. Івасенко [4, c. 240]. 
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Система податкових органів переживає 
черговий етап реформування, і саме і цих 
умовах необхідний виважений та прорахова-
ний підхід для оновлення цієї служби і міні-
мізації корупціогенних факторів, тобто таких 
положень нормативно-правових актів, які 
самостійно чи у поєднанні з іншими нормами 
можуть сприяти вчиненню корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень.

Огляд останніх досліджень і публікацій. 
Питання правового регулювання діяльності 
податкових органів та правовідносин у сфері 
оподаткування були предметом наукових 
пошуків різних вчених, проте особливості 
правового регулювання та організації діяль-
ності із запобігання та протидії корупції в 
системі податкових органів досліджували такі 
науковці: С. Івасенко, О. Жигаленко, Л. Лихо-
шерст, І. Машковська, І. Яцків та інші. Науко-
вий доробок зазначених дослідників дозволив 
нам зорієнтуватись у визначеній проблемі, 
водночас продемонстрував відсутність комп-
лексного підходу до висвітлення питань іден-
тифікації та запобігання корупційним ризи-
кам в діяльності посадових осіб податкових 
органів під час проведення перевірок.  

Формулювання завдання дослідження. 
Виходячи із зазначеного, метою даної статті є 
з’ясування сутності та виокремлення особли-
востей такої правової категорії як корупційні 
ризики в діяльності посадових осіб податко-
вих органів, що мають місце при реалізації їх 
контрольних повноважень, а також визначення 
організаційно-правових напрямів та шляхів 
для мінімізації таких корупційних ризиків. 

Виклад основного матеріалу. Щорічні 
опитування громадян, що проводились про-
тягом десятиліть засвідчують їх ставлення 
до органів податкової служби як до корумпо-
ваних організацій. Ще у 2009 році І.Л. Маш-
ковська писала, що за даними соціологічних 
досліджень працівники податкової служби 
найбільш часто притягуються до відповідаль-
ності за протизаконне сприяння у веденні 
підприємницької діяльності суб’єктам госпо-
дарювання у формі умисного не нарахування 

податкового зобов’язання, видачі недостовір-
них довідок; зменшення сум донарахувань 
до бюджету під час проведення докумен-
тальних перевірок; складання відповідних 
актів; неприйняття рішень про застосування 
та стягнення фінансових санкцій за результа-
тами перевірок підприємств; невжиття захо-
дів щодо притягнення посадових осіб підпри-
ємств до адміністративної відповідальності 
за допущені порушення вимог чинного подат-
кового законодавства України; недотримання 
вимог нормативно-правових актів ДПС Укра-
їни під час проведення перевірки або проце-
дури з метою ліквідації окремих суб’єктів 
підприємницької діяльності тощо [6, с. 104].

На сьогодні на думку населення не зміни-
лась, найбільш корумпованими інституціями 
громадяни вважають митницю, суди, про-
куратуру, та податкову службу. Так, згідно з 
даними стандартного опитування щодо рівня 
корупції, одним з  пріоритетних напрямів 
боротьби з корупцією для населення України 
є податкова і митна сфери у 25% опитаних 
громадян  та 32% представників бізнесу [7; 8].

На сьогодні питанням протидії корупції в 
органах ДПС також приділяється значна увага 
[9]. Проте показники притягнення посадових 
осіб державної податкової служби залиша-
ються високими. Так у 2019 році за вчинення 
кримінальні корупційні правопорушення або 
правопорушення, пов’язані з корупцією, було 
притягнуто до кримінальної відповідально-
сті  24 службові особи і працівників державної 
податкової служби [10], а у 2020 році  - 11 осіб. 
Адміністративні правопорушення, пов’язані з 
корупцією, у 2020 році скоїли 45 посадових та 
службових осіб державної податкової служби, 
у 2019 році вчинили - 108 посадових осіб дер-
жавної податкової служби; а у 2018 році – 
70 осіб [10]. Для виправлення цієї негативної 
ситуації розроблено ряд прогресивних доку-
ментів, що передбачають комплексі заходи з 
протидії корупції в податкових органах. 

Згідно Плану заходів щодо реалізації кон-
цептуальних напрямів реформування сис-
теми органів, що реалізують державну подат-



132 № 14/2021                                             ПРАВОВІ НОВЕЛИ                      Науковий юридичний журнал

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

кову політику, передбачено ряд заходів щодо 
протидії корупції та недопущення реалізації 
корупційних ризиків, а саме: 1) формування 
ефективної комунікації у сфері боротьби з 
корупцією серед співробітників та громад-
ськості, включаючи інформацію про наслідки 
вчинення корупційних діянь; 2) постійне онов-
лення та розміщення у відкритому доступі 
інформації про результати роботи підрозділів 
з питань запобігання та виявлення корупції; 
3) організація підвищення кваліфікації спів-
робітників підрозділу з питань запобігання та 
виявлення корупції з метою отримання знань 
про найкращі міжнародні практики у сфері 
протидії корупції; 4) розроблення комплек-
сного плану дій із забезпечення доброчесно-
сті, який передбачає три ключові напрями: 
проведення оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців для визна-
чення якості виконання поставлених завдань, 
а також з метою прийняття рішення щодо пре-
міювання, планування їх кар’єри, визначення 
потреби у професійному навчанні, здійснення 
інших заходів мотивації; здійснення заходів з 
метою зменшення можливостей для вчинення 
корупційних дій, виявлення корупційних дій 
та застосування належних санкцій; запрова-
дження обов’язкового навчання для співро-
бітників податкової служби з питань запобі-
гання корупції; 5) використання зворотного 
зв’язку у формі незалежних опитувань плат-
ників податків щодо їх оцінки сприйняття 
рівня корупції у ДПС як інструмента вдо-
сконалення процедур та процесів діяльності 
служби [11]. 

Водночас щодо протидії реалізації коруп-
ційних ризиків в діяльності працівників ДПС 
Планом заходів щодо реалізації концептуаль-
них напрямів реформування системи органів, 
що реалізують державну податкову політику, 
передбачено п. 26 - запровадження автомати-
зованих аналітичних платформ, що проводять 
збір інформації, її аналіз, виявлення корупцій-
них ризиків; забезпечення можливості подання 
інформації про можливі порушення в діях спів-
робітників ДПС з використанням усіх наяв-

них засобів: особисто, засобами телефонного 
зв’язку, а також через Інтернет [9]. Для вико-
нання цього пункту плану передбачено про-
вести такі заходи як: 1) розроблення заявки на 
створення інформаційно-аналітичних систем 
із збирання та аналізу можливих корупційних 
ризиків, які виникають у процесі діяльності 
ДПС, на підставі відповідних функціональних 
вимог; 2) забезпечення розроблення інфор-
маційно-аналітичних систем збору та аналізу 
можливих корупційних ризиків, які виникають 
у процесі діяльності ДПС, на підставі відповід-
них функціональних вимог; 3) створення комі-
сії з оцінки корупційних ризиків у ДПС тощо 
[9]. Таким чином інформаційне забезпечення 
протидії корупції відіграє важливу роль. Тому 
слід погодитись із Г.О. Бліновою, що сучасна 
висока інтенсивність інформаційних процесів 
дозволяє унеможливити приховання незаконно 
отриманих майнових цінностей посадовцями 
в результаті вчинення ними корупційних діянь 
[12, c. 3].  Таким чином спостерігаємо, що 
політика запобігання та протидії корупції під 
час реалізації контрольних функцій органів 
податків і зборів відграє важливу роль як для 
реформування цих органів так  і для реалізації 
їх юрисдикційної діяльності та притягнення 
до адміністративної відповідальності поруш-
ників за  вчинення як корупційних правопо-
рушень так і за невиконання законних вимог 
податкових органів. 

Важливою правовою категорією у сфері 
боротьби із корупцією є корупційний ризик. 
Цей термін був введений на законодавчому 
рівні  у Методології оцінювання корупцій-
них ризиків у діяльності органів влади від 
02.12.2016  № 126, якою корупційний ризик 
визначено як ймовірність того, що відбу-
деться подія корупційного правопорушення 
чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, 
яка негативно вплине на досягнення органом 
влади визначених цілей та завдань [13]. 

Науковці визначають корупційний ризик 
наступним чином: як фактор, що поєднує 
умови й обставини, активізує корупційну 
ситуацію до корупційно-психологічного 
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стану, спрямованого на корупційну угоду 
потенційних суб’єктів корупційного право-
порушення [14, с. 150]; ймовірність учинення 
корупційних діянь і їх наслідки за конкретний 
проміжок часу [15, с. 13]; сукупність правових, 
організаційних та інших факторів і причин, 
які породжують, заохочують (стимулюють) 
осіб до скоєння корупційних правопорушень 
у сфері надання адміністративних послуг під 
час виконання ними функцій держави або 
місцевого самоврядування [16, с. 13]. Тобто 
корупційний ризик в діяльності посадових 
осіб податкових органів це потенційна ймо-
вірність виникнення корупції, що негативно 
впливає на ефективність ДПС.

Згідно національної доповіді щодо реаліза-
ції засад антикорупційної політики у 2019 році 
було виявлено основні корупційні ризики та 
заходи, які було здійснено щодо їх усунення. 
Так, Наказом ДПС затверджено Антикоруп-
ційну програму Державної податкової служби 
на 2020 – 2022 роки [17]. У процесі розробки 
та впровадження Антикорупційної програми 
ДПС організовано роботу з оцінки корупцій-
них ризиків, під час якої визначено об’єкти 
оцінки корупційних ризиків : функції та 
завдання, покладені на ДПС та її структурні 
підрозділи, джерела інформації для прове-
дення корупційних ризиків, методи, способи 
та строки оцінки корупційних ризиків, а також 
осіб, відповідальних за проведення оцінки 
корупційних ризиків. Всього було ідентифі-
ковано 36 корупційних ризиків у таких сфе-
рах діяльності ДПС, як наприклад загальне 
діловодство, надання індивідуальних подат-
кових консультацій,  здійснення відомчого 
контролю та внутрішнього аудиту, діяльність 
з питань правового забезпечення, управління 
персоналом, робота з податковим боргом та 
інших напрямах, за кожним з яких напрямів 
було ідентифіковано від 1 до 3 корупційних 
ризиків [10]. Найбільше, а саме 15 корупцій-
них ризиків було ідентифіковано за напрямом 
контрольно-наглядових функцій [18]. 

З урахуванням зазначеного слід навести 
висловлювання С. Івасенко, що «саме подат-

ковий інспектор за результатами ревізії вирі-
шує, як скласти акт перевірки і яка загрожує 
після цього суб’єкту податкового правопору-
шення відповідальність: фінансові санкції, 
адміністративні або кримінальні заходи. Це 
є основою подальших корупційних вимог 
податківця. Адже від тяжкості скоєного і 
можливих санкцій залежить розмір хабара». 
С. Івасенко вказує те, що основними ризи-
ками, які можуть сприяти корупції в органах 
ДПС України, є незаконні дії посадових осіб 
державної податкової служби під час здійс-
нення планових та позапланових перевірок 
суб’єктів господарювання, які можуть підпа-
дати під дію антикорупційного законодавства 
[4, с. 241].  

Таким чином проведення перевірок діяль-
ності суб’єктів господарювання державними 
податковими органами є одним з напрямів, що 
вражний корупціогенними факторами. Тому, 
ще одним з основних напрямів реалізації 
Національної антикорупційної стратегії, яка 
затверджена Указом Президента України від 
21 жовтня 2011 р. No 1001/2011,  було визна-
чено обмеження кількості перевірок з боку 
податкових та контролюючих органів [19].

У Національній доповіді щодо реалізації 
засад антикорупційної політики у 2020 році 
також було визначено проблеми, що стоять на 
шляху подолання корупції. У сфері оподатку-
вання було визначено декілька таких проблем, 
що створюють передумови для реалізації 
корупційних ризиків в діяльності працівників 
податкових органів. Перша з них це надмірне 
та необґрунтоване регуляторне навантаження 
на бізнес, що обумовлює високий рівень 
корупції у цій сфері. Дія заходів державної 
антикорупційної політики на 2021–2025 роки 
буде спрямована на скасування зайвої звітно-
сті, тобто передбачається, що  підприємці не 
будуть подавати декілька разів одну інформа-
цію в різні органи влади, а  кабінет платника 
податків буде  інтегровано у зручний єдиний 
державний веб-портал електронних послуг [8]. 

Друга проблема, що була визначена у Наці-
ональній доповіді щодо реалізації засад анти-
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корупційної політики у 2020 році це надмірний 
обсяг дискреційних повноважень у працівни-
ків органів податкової служби. Для мінімізації 
впливу цього чинника на формування коруп-
ційних ризиків планується унеможливлювати 
необґрунтований вплив суб’єктивних чинників 
під час виконання посадовими особами орга-
нів податкової служби своїх повноважень, а 
також  зменшення переліку підстав для прове-
дення перевірок органами податкової служби, 
а також кількості перевірок з безпосереднім 
контактом із платником податку [8]. 

Третя проблема це наявність у органів 
податкової служби функцій щодо засто-
сування фінансових санкцій та надмірна 
зосередженість роботи цих органів на їх 
застосуванні, що призводить до корупцій-
них ризиків. Для усунення цих сприятливих 
умов для формування корупційного середо-
вища в роботі податкових органів планується 
здійснювати  на прозорих і конкурсних заса-
дах утворення нового органу із досудового 
розслідування злочинів у фінансовій сфері; 
забезпечення гарантії незалежності такого 
органу, його інституційну спроможність та 
підзвітність. Також  головним критерієм для 
оцінки ефективності роботи органів подат-
кової служби та їх посадових осіб визначено 
ступінь дотримання законодавства зі сплати 
податків, а не виконання плану із надходжень 
до бюджету та підкреслено  пріоритетність 
напряму роботи органів податкової служби з 
надання консультації та роз’яснення для плат-
ників податків [7; 8].

Положення статті 20 Податкового кодексу 
України визначають широкі повноваження 
органів Державної податкової служби, у тому 
числі під час проведення перевірок [20]. Вод-
ночас, наведені плани ще не реалізовані на 
практиці, тому в силу різних обставин праців-
ники органів оподаткування вчиняють коруп-
ційні правопорушення під час проведення 
перевірок. 

Оцінку корупційних ризиків у ДПС було 
завершено Комісією оцінки корупційних ризи-
ків ДПС шляхом розробки пропозицій щодо 

заходів з усунення (зменшення) рівня вияв-
лених корупційних ризиків. Запропоновані 
заходи містять шляхи їх реалізації та залежно 
від конкретного корупційного ризику спря-
мовані на ліквідацію або мінімізацію умов 
та причин їх виникнення, а також на визна-
чення можливих механізмів протидії та запо-
біганню їм [17]. Антикорупційною програ-
мою Державної податкової служби України 
на 2020-2022 роки передбачено також інші 
заходи, спрямовані на усунення корупційних 
ризиків в діяльності працівників органів подат-
кової служби, а саме  забезпечення проведення 
роз’яснювальних заходів з метою запобігання 
вчиненню корупційних правопорушень та пра-
вопорушень, пов’язаних з корупцією; надання 
методичної та консультаційної допомоги під 
час заповнення декларацій та врегулювання 
конфлікту інтересів; забезпечення належних 
умов для здійснення повідомлень про можливі 
корупційні та пов’язані з корупцією правопо-
рушення, а на офіційному веб-порталі ДПС 
функціонує рубрика «STOP корупції», на якій 
до відома громадськості доведено види коруп-
ційних та пов’язаних з корупцією правопо-
рушень, що можуть вчинятися працівниками 
органів ДПС [17].

Водночас зазначені заходи не дають належ-
ного ефекту при проведенні перевірок подат-
ковими органами, оскільки судова практика 
свідчить про притягнення до адміністратив-
ної відповідальності за вчинення пов’язаних із 
корупцією правопорушень  під час таких заходів. 

Аналіз причин корупції в системі подат-
кових відносин свідчить, що простого пояс-
нення цього феномена не існує, наголошує 
Л.М. Лихошерст. Зазвичай вважають, що 
вона є наслідком заплутаного податкового 
законодавства, неправильного трактування 
функцій податкових органів, високого подат-
кового навантаження на підприємства тощо 
[3, c. 62]. Проте, на наш погляд, такими при-
чинами також є умисні дії посадових осіб 
податкових органів, які прагнуть використо-
вуючи своє службове становище реалізувати 
свої приватні інтереси, наприклад для уник-
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нення відповідальності за вчинення податко-
вих правопорушень їх близькими особами, 
що працюють на підприємствах, які підляга-
ють перевірці.  

Так, наприклад, до адміністративної від-
повідальності був притягнутий головний 
державний ревізор інспектор відділу подат-
ків і зборів з юридичних осіб Білоцерків-
ське управління ГУ ДФС у Київській області 
за вчинення адміністративного правопо-
рушення, відповідальність за яке передба-
чена ч.1 ст.172-7 КУпАП.  Згідно протоколу 
№ 31-02/332 від 24 липня 2019 року про 
адміністративне правопорушення 28 березня 
2018 року, перебуваючи у приміщенні Біло-
церківського управління ГУ ДФС у Київ-
ській області за адресою: Київська область, м. 
Біла церква, б-р Олександрійський 12, реві-
зор інспектор не вжила заходів щодо недо-
пущення виникнення реального конфлікту 
інтересів та не повідомила свого безпосеред-
нього керівника про наявність у неї реального 
конфлікту інтересів, пов`язаного з проведен-
ням камеральної перевірки податкової звіт-
ності приватного підприємства «Агроспілка 
Малолисовецька», посадовою особою якого 
(головним бухгалтером) є її близька особа  - 
мати, дії ревізора-інспектора кваліфіковані 
за ч.1 ст.172-7 КУпАП. Крім того ревізор-ін-
спектор перебуваючи в стані конфлікту інте-
ресів вчинила дії, а саме провела камеральну 
перевірку податкової звітності приватного 
підприємства «Агроспілка Малолисовецька», 
посадовою особою якого (головним бухгалте-
ром) є її близька особа. Відповідно дії поса-
дової особи податкового органу кваліфіковані 
за ч.1 ст.172-7 КУпАП як неповідомлення 
особою у встановлених законом випадках та 
порядку про наявність у неї реального кон-
флікту інтересів [21].

В іншому випадку будучи уповноваже-
ною особою на виконання функцій держави 
і, згідно п.п. «а» п. 1 ч.1 ст.4 Закону України 
«Про засади запобігання і протидії коруп-
ції», являючись суб’єктом відповідальності за 
корупційні правопорушення була обізнана з 

вимогами зазначеного закону про обмеження 
щодо роботи близьких осіб у безпосередньому 
підпорядкуванні та недопущення будь-якої 
можливості виникнення конфлікту інтере-
сів, однак, при залученні її до документаль-
ної перевірки ПАТ «Володимир-Волинська 
птахофабрика» свідомо та умисно не повідо-
мила свого безпосереднього керівника про те, 
що у даному підприємстві на посаді бухгал-
тера працює її дочка, чим вчинила правопо-
рушення, передбачене ч. 1 ст. 172-7 КУпАП. 
Конфлікт інтересів був присутній при здійс-
ненні перевірки Володимир-Волинською 
ОДПІ на ПАТ «Володимир-Волинська пта-
хофабрика», оскільки податковий ревізор 
здійснювала документальну перевірку фінан-
сово-господарської діяльності підприємства, 
а відповідно і його бухгалтерську діяльність, 
а бухгалтером фінансової служби на підпри-
ємстві працює її дочка, ділянка роботи якої 
теж підлягала перевірці. Тому ревізора-ін-
спектора було притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності судом 1-ї інстанції, а суд 
2-ї інстанції залишив це рішення без змін [22]. 

У наведених прикладах не спрацювала 
система внутрішнього контролю. Таким 
чином, вважаємо влучною думку Л.М. Лихо-
шерста, що одним із основних завдань ДПС 
України є посилення внутрішнього контролю 
за виконанням вимог антикорупційного зако-
нодавства, профілактика корупційних пра-
вопорушень та виявлення злочинів у сфері 
службової діяльності [3, c. 66]. 

Науковці мають своє бачення щодо напря-
мів мінімізації корупційних ризиків у діяль-
ності різних органів публічної влади. Так, 
наприклад, О.Л. Коліуш вважає, що шляхами 
удосконалення запобігання корупційним 
ризикам у сфері надання адміністративних 
послуг є : забезпечення на інституційному 
рівні розмежування політичних та адміністра-
тивних функцій; припинення практики «роз-
ширення» повноважень органів публічної 
адміністрації шляхом підзаконної нормотвор-
чості; збалансоване розмежування функцій 
з надання адміністративних послуг; систе-
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матичне удосконалення законодавства, його 
спрощення та систематизація; приділення 
особливої уваги правовому регулюванню про-
цедурних аспектів відносин публічної адміні-
страції з приватними особами [16, c. 12].

Лихошерст Л.М. визначає наступні шляхи 
удосконалення боротьби із корупцією в подат-
кових органах, що охоплюють і мінімізацію 
корупційних ризиків: 1)  зусилля мають спря-
мовуватися на те, щоб мінімізувати кількість 
ситуацій, в яких усе залежить від персональ-
ного рішення інспектора, аудитора, ревізора; 
2) необхідно зменшувати кількість контактів 
інспектора з платником, розвивати дистанційні 
сервіси, скорочувати кількість та спрощувати 
формальні процедури; 3) у структурі управ-
ління податковим відомством слід жорстко 
розділити функції обслуговування й контролю 
платників; контролюючі інстанції повинні бути 
мінімальними за штатом, компактними й ефек-
тивними, а сервісні структури, навпаки, мають 
бути розвинутими й всеохоплюючими; 4) ско-
рочення документації та термінів її обробки 
[3, c. 66]. Зазначена інформація свідчить про 
відсутність комплексного наукового підходу 
до розуміння сутності корупційного ризику в 
роботі посадових осіб податкових органів під 
час проведення перевірок, що у свою чергу не 
дозволяє системно розробити напрями мінімі-
зації таких корупційних ризиків. 

Висновки. Узагальнивши наведену інфор-
мацію, можна визначити, що ознаками коруп-
ційного ризику в роботі посадових осіб 
податкових органів під час проведення пере-
вірок є наступні: 1) за змістом це сукупність 
правових, організаційних та інших факторів 
і причин, що поєднують умови й обставини, 
активізують корупційну ситуацію спрямо-
вану на укладення корупційної угоди між 
потенційними суб’єктами корупційного пра-
вопорушення; 2) суб’єктами є посадова особа 
податкового органу, платники податків, пра-
цівники суб’єктів господарювання та орга-
нів публічної влади, діяльність яких переві-
ряється податковими органами; 3) має місце 
при здійснення контрольних повноважень 

посадовими особами податкових органів; 
4) наслідком реалізації корупційних ризиків 
є негативний вплив на досягнення органом 
влади визначених цілей та завдань, вчинення 
корупційного правопорушення чи правопору-
шення, пов’язаного із корупцією та  настання 
юридичної відповідальності посадової особи 
податкового органу. 

Таким чином, корупційний ризик в роботі 
посадових осіб податкових органів під час про-
ведення перевірки це сукупність організацій-
но-правових факторів і причин, що у процесі 
проведення податкової перевірки підвищу-
ють вірогідність укладення корупційної угоди 
між посадовою особою податкового органу, 
платниками податків, працівниками суб’єктів 
господарювання та органів публічної влади з 
метою ухилення від податкової відповідаль-
ності, що в результаті призводить до вчинення 
корупційного правопорушення чи правопору-
шення, пов’язаного із корупцією. 

На сьогодні найбільшу кількість, а саме 
15 корупційних ризиків було ідентифіковано 
саме за напрямом контрольно-наглядових 
функцій. До таких корупційних ризиків відне-
сено: 1) недоброчесність посадових осіб ДПС 
та її територіальних органів під час організа-
ції та проведення камеральних перевірок; 2) 
дискреційні повноваження посадових осіб 
ДПС щодо формування переліків платників 
податків, що мають податкові ризики, вияв-
лені за результатами моніторингу фінансо-
во-господарських операцій платників подат-
ків; 3) недоброчесність посадових осіб ДПС 
та її територіальних органів під час органі-
зації та проведення документальних пере-
вірок самозайнятих осіб, фізичних осіб, які 
не є суб’єктами господарювання, юридич-
них осіб з питань своєчасності, достовірно-
сті, повноти нарахування та сплати податку 
на доходи фізичних осіб, військового збору, 
єдиного внеску, повноти сплати збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування 
при поданні ювелірних та побутових виробів 
з дорогоцінних металів на клеймування дер-
жавним пробірним клеймом до казенних під-
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приємств пробірного контролю, та держав-
ного мита; 4) ймовірність впливу посадових 
осіб ДПС та інших осіб на процес: організа-
ції та координації роботи структурних під-
розділів територіальних органів ДПС щодо 
формування плану-графіка проведення доку-
ментальних планових перевірок платників 
податків; надання територіальним органам 
ДПС переліків платників податків, які мають 
ризик несплати податків, для відпрацювання 
та вирішення питання щодо включення до 
плану-графіка проведення документальних 
планових перевірок платників податків, за 
результатами опрацювання наданих струк-
турними підрозділами ДПС пропозицій, 
аналізу інформаційних баз даних ДПС; орга-
нізації, у межах компетенції, роботи терито-
ріальних органів ДПС щодо формування про-
єкту коригування плану-графіка проведення 
документальних планових перевірок платни-
ків податків та подання його на затвердження 
керівництву ДПС; 5) недоброчесність посадо-
вих осіб ДПС та її територіальних органів під 
час організації та проведення документаль-
них та фактичних перевірок юридичних осіб 
у сфері оподаткування і різних сферах госпо-
дарювання та інші [18].

Основними напрямами мінімізації коруп-
ційних ризиків в діяльності посадових осіб 

податкових органів під час проведення пере-
вірок є: скорочення обсягу дискреційних 
повноважень у працівників органів податко-
вої служби; мінімізація кількості ситуацій, в 
яких все залежить від персонального рішення 
інспектора, аудитора, ревізора; зменшення 
переліку підстав для проведення перевірок 
органами податкової служби; скорочення кіль-
кості перевірок з безпосереднім контактом 
інспектора із платником податку; розвиток 
дистанційних сервісів; скорочення кількості 
та спрощення формальних процедур; забез-
печення проведення роз’яснювальних заходів 
з метою запобігання вчиненню корупційних 
правопорушень та правопорушень, пов’яза-
них з корупцією серед працівників ДПС та 
платників податків; надання методичної та 
консультаційної допомоги під час заповнення 
декларацій та врегулювання конфлікту інте-
ресів; забезпечення належних умов для здійс-
нення повідомлень про можливі корупційні 
та пов’язані з корупцією правопорушення; 
запровадження практики звільнення з роботи 
в податкових органах за вчинення умисних 
корупційних правопорушень та правопору-
шень, пов’язаних із корупцією; посилення 
внутрішнього контролю за виконанням вимог 
антикорупційного законодавства та службо-
вої дисципліни.

Анотація
У статті досліджено сутності та особливостей такої правової категорії як корупційні ризики 

в діяльності посадових осіб податкових органів, що мають місце при реалізації їх контроль-
них повноважень, а також визначено організаційно-правові напрями та шляхи для мінімізації 
таких корупційних ризиків. Визначено ознаки корупційного ризику в роботі посадових осіб 
податкових органів під час проведення перевірок: за змістом це сукупність правових, організа-
ційних та інших факторів і причин, що поєднують умови й обставини, активізують корупційну 
ситуацію спрямовану на укладення корупційної угоди між потенційними суб’єктами коруп-
ційного правопорушення; суб’єктами є посадова особа податкового органу, платники податків, 
працівники суб’єктів господарювання та органів публічної влади, діяльність яких перевіря-
ється податковими органами; має місце при здійснення контрольних повноважень посадовими 
особами податкових органів і з метою ухилення від податкової відповідальності; наслідком 
реалізації корупційних ризиків є негативний вплив на досягнення органом влади визначених 
цілей та завдань, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного 
із корупцією та  настання юридичної відповідальності посадової особи податкового органу. 
Основними напрямами мінімізації корупційних ризиків в діяльності посадових осіб податко-
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вих органів під час проведення перевірок визначено: скорочення обсягу дискреційних повно-
важень у працівників органів податкової служби; мінімізація кількості ситуацій, в яких все 
залежить від персонального рішення інспектора, аудитора, ревізора; зменшення переліку під-
став для проведення перевірок органами податкової служби; скорочення кількості перевірок 
з безпосереднім контактом інспектора із платником податку; розвиток дистанційних сервісів; 
скорочення кількості та спрощення формальних процедур; забезпечення проведення роз’ясню-
вальних заходів з метою запобігання вчиненню корупційних правопорушень та правопору-
шень, пов’язаних з корупцією серед працівників ДПС та платників податків; надання методич-
ної та консультаційної допомоги під час заповнення декларацій та врегулювання конфлікту 
інтересів; забезпечення належних умов для здійснення повідомлень про можливі корупційні та 
пов’язані з корупцією правопорушення; запровадження практики звільнення з роботи в подат-
кових органах за вчинення умисних корупційних правопорушень та правопорушень, пов’яза-
них із корупцією; посилення внутрішнього контролю за виконанням вимог антикорупційного 
законодавства та службової дисципліни.

Ключові слова: податкові органи, посадова особи, перевірки, платники податків, корупцій-
ний ризик, напрями мінімізації.

Molchanova A.V. Corruption risks in the activities of officials of tax authorities in the exercise 
of their control powers

Summary
The article examines the essence and features of such a legal category as corruption risks in the 

activities of officials of tax authorities, which take place in the exercise of their control powers, as 
well as identifies organizational and legal directions and ways to minimize such corruption risks. 
Signs of corruption risk in the work of officials of tax authorities during inspections: the content is a 
set of legal, organizational and other factors and causes that combine conditions and circumstances, 
intensify the corruption situation aimed at concluding a corruption agreement between potential 
subjects of corruption; the subjects are an official of the tax authority, taxpayers, employees of 
business entities and public authorities, whose activities are inspected by tax authorities; takes place 
in the exercise of control powers by officials of tax authorities and in order to evade tax liability; The 
consequence of the implementation of corruption risks is a negative impact on the achievement by 
the government of certain goals and objectives, the commission of a corruption offense or an offense 
related to corruption and the occurrence of legal liability of the official of the tax authority. The 
main directions of minimizing corruption risks in the activities of officials of tax authorities during 
inspections are: reduction of discretionary powers of employees of tax authorities; minimizing the 
number of situations in which everything depends on the personal decision of the inspector, auditor, 
auditor; reducing the list of grounds for inspections by the tax authorities; reduction of the number of 
inspections with direct contact of the inspector with the taxpayer; development of remote services; 
reducing the number and simplifying formal procedures; ensuring awareness-raising measures to 
prevent the commission of corruption and corruption-related offenses among traffic police officers and 
taxpayers; providing methodological and advisory assistance in filling out declarations and resolving 
conflicts of interest; providing appropriate conditions for the reporting of possible corruption and 
corruption-related offenses; introduction of the practice of dismissal from the tax authorities for 
committing intentional corruption offenses and corruption-related offenses; strengthening internal 
control over compliance with anti-corruption legislation and official discipline.

Key words: tax authorities, officials, inspections, taxpayers, corruption risk, minimization areas.
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ПЛАГІАТ У СФЕРІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Тема плагіату та академічної недоброчес-
ності в останні роки отримала широке висвіт-
лення у засобах масової інформації (далі ЗМІ). 
Переважно приділяється увага проблемам 
виявлення плагіату у наукових дослідженнях. 
Через виявлені випадки запозичення та при-
власнення чужих матеріалів в різних країнах 
відбулись звільнення посадових осіб, зви-
нувачених у плагіаті. Чимало гучних справ 
щодо академічної недоброчесності виникали 
й в нашій країні. Разом з тим, наукова сфера 
не єдина, якій властиві порушення авторських 
прав шляхом плагіату.  Слід зазначити, що 
ЗМІ, висвітлюючи проблеми захисту автор-
ських прав від плагіату, також мають нега-
тивний досвід порушення прав на належні 
їм результати інтелектуальної, творчої діяль-
ності через плагіат. Особливої актуальності 
питання незаконного запозичення матеріалів 
ЗМІ постала через розвиток мережі Інтернет 
та різних програмних застосунків, які суттєво 
спростили обіг інформації.

Зі збільшенням кількості джерел інформа-
ції конкуренція між засобами масової інфор-
мації стрімко зросла, що вимагає своєчасного 
подання зібраних матеріалів. В результаті 
публікацій матеріалів, запозичених з різних 
інформаційних ресурсів  без зазначення офі-
ційного джерела їх походження або автора, 
порушуються авторські права. У юридичній 
літературі це явище називають «плагіатом», 
яке випливає з латинського plagiatus — «викра-
дений». Як зазначає сайт Міжнародного цен-
тру академічної доброчесності (International 
Center for Academic Integrity) – «плагіат цє 
використання особою чужих роботи або ідеї, 
які видаються за власні» [1].

Дослідженням  проблемних питань захи-
сту авторських прав від плагіату займались 
такі  науковці, як: Б. Антимонов, І. Романова, 
О. Харитонова, Г. Ульянова, Ю. Шемшу-
ченко та інші. Питання запобігання проявам 
плагіату у сфері ЗМІ потребують ґрунтовних 
досліджень.

Перш ніж звернутись до проявів плагіату у 
сфері ЗМІ слід в першу чергу зупинитись на 
розкритті його сутності. 

В роботі Г.О. Ульянової плагіат розгляда-
ється як «складне соціально-етичне, правове 
явище у сфері права інтелектуальної влас-
ності, що може розглядатися як: порушення 
авторських прав творця первісного тексту; 
зловживання правом на свободу творчості 
особою, що вчиняє плагіат; порушення прав 
споживачів інтелектуальної, творчої діяль-
ності; порушення публічного правопорядку 
(інтересів суспільства та держави) — у випад-
ках, коли авторству надається суспільне зна-
чення» [2, с. 368]. 

Міщенко М. під плагіатом у правовому 
сенсі цього поняття пропонує розуміти всі 
можливі форми свідомого привласнення 
авторства на будь-який чужий твір мистецтва, 
літератури або науки, якому надано матеріалі-
зованої форми, з його подальшим обов’язко-
вим оприлюдненням. Ідеться саме про твори, 
яким надано матеріалізованої форми, адже 
важко довести авторство, утім, як і сам факт 
плагіату, стосовно думок, ідей, висловлювань, 
яким не було надано відповідної форми з мож-
ливістю ідентифікувати авторську приналеж-
ність. Адже на практиці трапляються ситуації, 
коли майже у той самий час, у різних, жодним 
чином не пов’язаних між собою людей (авто-
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рів, творців) формуються подібні за змістом 
наукові твердження, теорії, сюжети для літера-
турних творів, сценарії для кінофільмів, про-
грамне забезпечення тощо [3, c.132-137]. 

Основна відмінність між законодавчим 
та доктринальним підходом до визначення 
плагіату полягає у визначенні об’єктів, прив-
ласнення права на які розглядається як пору-
шення. В наукових дослідженнях плагіат як 
правило визначається як привласнення автор-
ства на ідею, твір, тоді як відповідно до Закону 
України «Про авторське право і суміжні 
права» плагіатом визнається оприлюднення 
(опублікування), повністю або частково, 
чужого твору під іменем особи, яка не є авто-
ром цього твору. Такий підхід обумовлено 
тим, що відповідно до міжнародного та наці-
онального законодавства ідея не охороняється 
як об’єкт авторського права. Попри це ідея за 
своєю сутністю є результатом інтелектуаль-
ної, творчої діяльності, тому її запозичення 
може призводити до порушення інтересів її 
творця. Неохороноздатність ідеї призводить 
до того, що на практиці відбувається запози-
чення саме ідеї. 

Плагіатом в ЗМІ є все те, що автором або 
носієм авторських прав не дозволено і зако-
ном заборонено вільно обнародувати й вико-
ристовувати в пресі, на радіо, телебаченні, 
інформагентствах, Інтернет-ЗМІ. За відкриті-
стю в ЗМІ України виявлено яскраво вираже-
ний, відкритий плагіат і прихований або неви-
димий плагіат. Прихований або невидимий 
плагіат можна диференціювати за обсягом 
використання чужого матеріалу: 1) неопра-
цьований (але опублікований без дозволу 
автора або посилання на джерело: републі-
кація, реплікація); 2) опрацьований (зроблені 
без дозволу автора переклад, скорочення, 
адаптація, аранжування, рерайт), 3) смисло-
вий (коли лишається лише оригінальна сут-
ність авторського контенту, яку він вперше 
розкрив) [4, c.223-231].

 Навмисний плагіат може бути не тільки 
авторським плагіатом, що полягає в умисному 
присвоєнні авторства на чужий твір (цілий або 

його частини), а й рекламним плагіатом, і навіть 
диверсійним плагіатом. Рекламний і дивер-
сійний плагіат найбільш часто зустрічається в 
мережі Iнтернет. Рекламний плагіат виража-
ється в тому, що рекламні плагіатори (з метою 
залучення покупців і відвідувачів) в якості заго-
ловків або ключових слів навмисно використо-
вують популярні імена та назви, при цьому не 
мають нічого спільного з сайтом плагіатора. 
Диверсійний плагіат також є умисним плагіа-
том. Він переслідує ті ж цілі, що й рекламний, 
але, крім того, може використовувати в якості 
заголовків і ключових слів імена людей і назви 
тих сайтів, які є антиподами сайту – плагіа-
тора, а тому здатні представити відомих людей 
і популярні сайти в абсолютно невірному світлі. 
Деякі плагіатори використовують спеціальні 
прийоми, що не дозволяють (після виявлення 
обману) піти з сайту – плагіатора. Диверсійні 
сайти можуть навіть завдати шкоди комп’ютеру 
та людині, яку вони заманили на свій сайт 
обманним шляхом  [5].

Особливого поширення плагіат в ЗМІ отри-
мав з розвитком Інтернет-журналістики та 
онлайн-масмедіа. Легкість копіювання інформа-
ції, складність відстеження її поширення через 
можливість створення безлічі сайтів та блогів 
призвели не лише до незаконного запозичення 
інформації, а й формування ринку спеціальних 
онлайн-послуг, спрямованих на перефразу-
вання, рерайтинг інформації. В частині запо-
зичення інформації з Інтернет-видань постає 
проблема визначення правового статусу як жур-
налістів, так і самих видань.

Як зазначає Афанасьєва К.О., мережеві 
автори цілком можуть бути прирівняні до 
журналістів, щоправда, умовою визнання 
автора журналістом є професійне збирання, 
одержання, створення та підготовка інфор-
мації для друкованого ЗМІ, тимчасом, як 
значний відсоток мережевих дописувачів не 
мають відповідної освіти та не займаються 
журналістикою професійно. Окрім того, жур-
наліст має перебувати у трудових чи договір-
них відносинах із редакцією, яка для цього 
повинна мати статус юридичної особи. Вод-
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ночас набути статусу юридичної особи редак-
ція може лише після державної реєстрації 
ЗМІ. Як бачимо, реєстрація є головною умо-
вою надання правового захисту суб’єктам 
та об’єктам інформаційної діяльності у ЗМІ. 
Наведені аргументи дають підстави зробити 
висновок, що поняття «журналіст» у право-
вому контексті не може бути застосоване до 
творчих працівників незареєстрованих елек-
тронних видань. Натомість термін «автор» 
видається таким, що цілком відповідає діяль-
ності вищезазначених осіб [6].

Цілком погоджуючись з тим, що наявність 
статусу журналіста при цьому не позбав-
ляє особу статусу автора за умови створення 
результату творчої діяльності, слід відзна-
чити, що в сучасних умовах активно розвива-
ється так звана громадянська журналістика. 
Наразі правовий статус громадянських жур-
налістів не є законодавчо визначеним, однак 
інститут громадянської журналістики займає 
важливе місце в системі сучасних інформа-
ційних ресурсів. На відміну від професійних 
журналістів, громадянські журналісти як пра-
вило не мають фахової освіти та не працюють 
в традиційних ЗМІ. Особливість полягає в 
тому, що вони висвітлюють інформацію про 
певні події на власних сайтах, блогах, привер-
таючи увагу до соціально важливих питань та 
об’єднуючи Інтернет-спільноту, зацікавлені 
фокус групи навколо їх обговорення. Попри 
відсутність офіційного статусу журналістів, 
матеріали громадянських журналістів можуть 
виступати  результатом їх інтелектуальної, 
творчої діяльності, відповідно підлягати пра-
вовій охороні та захисту як об’єкти автор-
ського права. У зв’язку з чим запозичення 
матеріалів з блогів або сайтів громадянських 
журналістів без їх згоди та зазначення автора, 
джерела запозичення інформації також може 
бути визнано плагіатом. 

При цьому через відмінність в поширенні 
інформації в мережі Інтернет та реальному 
житті може складатись враження, що можуть 
бути й різними правила, яких мають дотри-
муватись як автори, так і користувачі інфор-

мації. Однак принципи непорушності автор-
ських прав та дотримання законності обігу 
інформації є однаково важливими незалежно 
від сфери та способу поширення інформації. 
На нашу думку збільшений ступінь доступ-
ності інформації в мережі Інтернет навпаки 
підвищує рівень моральної відповідальності 
за дотримання законодавчих та етичних засад 
її використання. Вірджинія Шиа, автор книги 
«Нетикет» у правилі 2 рекомендує дотриму-
ватися тих же стандартів, що й в реальному 
житті та застерігає: «Не вірте тому, хто каже: 
«Вся етика тут полягає в тому, що Ви самі для 
себе встановите»»[7].

Слід відзначити, що плагіат є порушенням 
як етичних, так і законодавчих норм. Непри-
пустимість плагіату у професійній діяльності 
закріплено на рівні національних та міжнарод-
них актів у сфері журналістики. Відповідно 
до Міжнародної Декларації принципів пове-
дінки, прийнятої на ІІ всесвітньому конгресі 
Міжнародної федерації журналістів у 1954 р. 
журналіст має розцінювати як серйозні пору-
шення: плагіат; зловмисне введення в оману; 
наклеп, лихослів’я, дифамацію, безпідставні 
звинувачення; отримання хабара в будь-якій 
формі, враховуючи публікацію чи прихову-
вання інформації [8].

Відповідно до Кодексу професійної етики 
українського журналіста привласнення чужих 
думок і творів, матеріалів частково чи повністю 
(плагіат) суперечить професійній етиці журна-
ліста, є підставою для осуду його з боку колег і 
оцінюється ними як ганебний вчинок [9]. 

Плагіат як неетична поведінка є несумісним 
з діяльністю журналіста, оскільки є не тільки 
порушенням авторських прав, а й проявом 
неповаги до колег, читачів та зневажливого 
ставлення до професії журналіста в цілому. 

Слід зауважити, що важливість дотримання 
авторських прав у сфері діяльності ЗМІ також 
визнано на рівні спеціального законодавства.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про 
засоби масової інформації» редакція зобов’я-
зана використовувати авторські матеріали, 
твори літератури, науки і мистецтва з дотри-
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манням законодавства з питань інтелектуаль-
ної власності [10]. Закон України «Про телеба-
чення та радіомовлення» передбачає  зокрема, 
що дані про кожну індивідуальну програму 
чи передачу мають містити ім’я автора чи 
авторів, назву і адресу виробника програми 
(ст.6); використання програм чи передач 
інших телерадіоорганізацій здійснюється від-
повідно до Закону України «Про авторське 
право та суміжні права» (ст.47); редакційний 
статут телерадіоорганізації визначає вимоги 
до дотримання авторських та суміжних прав 
при розповсюдженні інформації (ст.57)  [11].

Попри те, що на законодавчому рівні 
встановлено чіткі вимоги щодо дотримання 
авторських прав, в практичній сфері діяль-
ності ЗМІ непоодинокими є випадки їх пору-
шення. Залежно від виду ЗМІ прояви плагіату 
можуть бути поділені на плагіату з друкованих 
ЗМІ, на телебаченні, у сфері радіомовлення; в 
онлайн-медіа. Щодо друкованих ЗМІ плагіат 
проявляється у передруці матеріалів інших 
видань без зазначення джерела походження 
інформації. Оцінюючи випадки співпадіння 
матеріалів в різних ЗМІ в першу чергу слід 
визначити, чи підпадають такі матеріали під 
правовову охорону як об’єкти авторського 
права. Обумовлено це тим, що діяльність ЗМІ 
пов’язана з поширенням різних категорій 
інформації, серед якої зокрема й новини про 
певні події. Відповідно до ст. 8 Закону України 
«Про авторське право і суміжні права» вста-
новлено, що передбачена цим Законом пра-
вова охорона поширюється тільки на форму 
вираження твору і не поширюється на будь-
які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, 

процеси, системи, способи, концепції, від-
криття, навіть якщо вони виражені, описані, 
пояснені, проілюстровані у творі. Крім того 
ст. 10 зазначеного Закону закріплює перелік 
об’єктів, які не підлягають правовій охороні 
як об’єкти авторського права, до яких зокрема 
віднесено повідомлення про новини дня або 
поточні події, що мають характер звичайної 
прес-інформації.  

Плагіат у сфері телебачення та радіомов-
лення найчастіше проявляється у плагіаті 
форматів передач. Щодо радіо слід розмеж-
овувати плагіат, який проявляється у об’єк-
тах,  які безпосередньо належать радіостанції 
(наприклад щодо формату програм, які тран-
слюються на радіо), а також музичних компо-
зиціях, які передаються в ефір. 

 Незалежно від того, який ЗМІ допускає пла-
гіат, слід зазначити, що внаслідок його прояву 
порушуються не лише авторські права авторів 
неправомірно запозичених творів, а й інтереси 
читачів, слухачів чи глядачів. Ефіри наповню-
ються програмами, які є майже тотожними, 
замість актуальної інформації про певні явища 
чи події – передрук інформації, яку вони могли 
вже отримати з інших першоджерел.  

Узагальнюючи, слід зазначити, що плагіат 
як привласнення авторства допускається в 
різних ЗМІ. До вирішення проблеми неправо-
мірного запозичення авторських доробок слід 
підходити комплексно як з позиції захисту 
прав та інтересів суб’єктів авторського права, 
так і з позиції забезпечення якості та чистоти 
інформаційного середовища у сфері ЗМІ та 
дотримання прав та інтересів користувачів 
ЗМІ на їх якісне наповнення.  

Анотація
Плагіат як привласнення авторства допускається в різних ЗМІ. Плагіат є порушенням як 

етичних, так і законодавчих норм. Неприпустимість плагіату у професійній діяльності закрі-
плено на рівні національних та міжнародних актів у сфері журналістики. Основна відмінність 
між законодавчим та доктринальним підходом до визначення плагіату полягає у визначенні 
об’єктів, привласнення права на які розглядається як порушення. В наукових дослідженнях 
плагіат як правило визначається як привласнення авторства на ідею, твір, тоді як відповідно 
до Закону України «Про авторське право і суміжні права» плагіатом визнається оприлюднення 
(опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього 
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твору. Такий підхід обумовлено тим, що відповідно до міжнародного та національного зако-
нодавства ідея не охороняється як об’єкт авторського права.До вирішення проблеми непра-
вомірного запозичення авторських доробок слід підходити комплексно як з позиції захисту 
прав та інтересів суб’єктів авторського права, так і з позиції забезпечення якості та чистоти 
інформаційного середовища у сфері ЗМІ та дотримання прав та інтересів користувачів ЗМІ 
на їх якісне наповнення. Принципи непорушності авторських прав та дотримання законності 
обігу інформації є однаково важливими незалежно від сфери та способу поширення інфор-
мації. На нашу думку збільшений ступінь доступності інформації в мережі Інтернет навпаки 
підвищує рівень моральної відповідальності за дотримання законодавчих та етичних засад її 
використання. Попри відсутність офіційного статусу журналістів, матеріали громадянських 
журналістів можуть виступати  результатом їх інтелектуальної, творчої діяльності, відповідно 
підлягати правовій охороні та захисту як об’єкти авторського права. У зв’язку з чим запози-
чення матеріалів з блогів або сайтів громадянських журналістів без їх згоди та зазначення 
автора, джерела запозичення інформації також може бути визнано плагіатом. 

Ключові слова: плагіат, засоби масової інформації, автор, привласнення авторства.

Litvishchenko H.O. Plagiarism in mass media
Summary
Plagiarism as the appropriation of authorship is allowed in various media. Plagiarism is a violation 

of both ethical and legal norms. The inadmissibility of plagiarism in professional activities is enshrined 
at the level of national and international acts in the field of journalism. The main difference between 
the legislative and doctrinal approach to the definition of plagiarism is the identification of objects 
to which the appropriation of rights is considered a violation. In scientific research, plagiarism is 
usually defined as the appropriation of authorship of an idea, work, while according to the Law of 
Ukraine “On Copyright and Related Rights” plagiarism is the publication (publication), in whole 
or in part, of another’s work under the name of a person who is not the author of this work. This 
approach is due to the fact that according to international and national law, the idea is not protected as 
an object of copyright. The problem of illegal borrowing of copyrighted works should be addressed 
comprehensively both from the standpoint of protecting the rights and interests of copyright subjects 
and from the standpoint of ensuring the quality and purity of the information environment in the media 
and respecting the rights and interests of media users. The principles of inviolability of copyright and 
compliance with the law of information circulation are equally important regardless of the scope 
and method of dissemination of information. In our opinion, the increased degree of availability of 
information on the Internet, on the contrary, increases the level of moral responsibility for compliance 
with legal and ethical principles of its use. Despite the lack of official status of journalists, the materials 
of citizen journalists may be the result of their intellectual, creative activities, respectively, subject to 
legal protection and protection as objects of copyright. Therefore, borrowing material from the blogs 
or websites of citizen journalists without their consent and author, the source of the information may 
also be considered plagiarism.

Key words: plagiarism, mass media, author, attribution of authorship.
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Питання реалізації правовласниками належ-
них їм авторських та (або) суміжних прав сьо-
годні є надзвичайно актуальним. Самостійно 
відстежити всі випадки використання об’єктів 
авторського права та суміжних прав з комер-
ційною метою не вбачається можливим. Нато-
мість отримання винагороди за таке викори-
стання є одним із найважливіших майнових 
прав творців та їх правонаступників. Для того 
щоб забезпечити належне використання об’єк-
тів авторського права та суміжних прав з комер-
ційною метою з дотриманням прав та інтересів 
правовласників з однієї сторони та забезпечити 
їх майнові інтереси – з іншої, в міжнародній 
практиці запроваджено інститут колективного 
управління авторськими та суміжними пра-
вами. В Україні інститут колективного управ-
ління авторськими та суміжними правами за 
роки свого існування забезпечив формування 
усталеної практики збору та розподілу винаго-
роди між правовласниками. Однак як свідчить 
практика застосування законодавства у сфері 
управління авторськими та суміжними правами 
чимало аспектів діяльності організацій колек-
тивного управління потребують подальшого 
вивчення та доопрацювання. З огляду на це, 
уваги потребує питання особливостей взаємо-
відносин організацій колективного управління 
та правовласників, а також механізм та порядок 
їх взаємодії.

Аналізуючи специфіку взаємовідносин 
організацій колективного управління (далі – 
ОКУ) і правовласників перш за все слід визна-
чити статус цих суб’єктів.

Закон України «Про авторське право і 
суміжні права» визначає організацію колек-

тивного управління як організацію, яка управ-
ляє на колективній основі майновими правами 
суб’єктів авторського права і (або) суміжних 
прав і не має на меті одержання прибутку [1].

Вказаний підхід до тлумачення поняття 
ОКУ розкриває лише призначення та осно-
вну функцію таких організацій управління 
майновими правами, натомість, очевидно, що 
жодним чином не розкриває статус ОКУ.

Суттєвим кроком для забезпечення ефек-
тивного правового регулювання правовідно-
син між ОКУ та правовласниками, а також для 
забезпечення реалізації гарантій захисту прав 
правовласників на об’єкти авторського права 
та суміжних прав стало прийняття Закону 
України "Про ефективне управління майно-
вими правами правовласників у сфері автор-
ського права і (або) суміжних прав" [2] (далі 
Закон про ОКУ), який ґрунтується на положен-
нях, розроблених у межах програми Twinning, 
метою якої є адаптація законодавства України 
до стандартів Європейського Союзу. 

Як відомо, Закон України “Про ефективне 
управління майновими правами правовласни-
ків у сфері авторського права і (або) суміж-
них прав” був розроблений і прийнятий задля 
створення цивілізованого ринку авторської 
винагороди, на виконання якого було здійс-
нено акредитацію ОКУ у 3 сферах колектив-
ного управління (право слідування щодо тво-
рів образотворчого мистецтва; репрографічне 
відтворення творів та їх частин (уривків); 
відтворення в домашніх умовах і в особистих 
цілях творів, виконань, зафіксованих у фоно-
грамах, відеограмах, їх примірниках, а також 
аудіовізуальних творів та їх примірників), а 
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також у 3-х сферах розширеного та обов’яз-
кового колективного управління  [3].

Виходячи з визначення ОКУ, закріпленого 
в зазначеному Законі, можна виділити такі 
основні ознаки, які притаманні ОКУ:

– неприбутковий характер;
– створюється виключно правовласниками;
– метою діяльності є реалізація колектив-

ного управління майновими правами на об’єкти 
авторського права і (або) суміжних прав.

Стосовно правовласників слід зазначити, 
що відповідно до Закону про ОКУ правовлас-
ник – це суб’єкт авторського права або суміж-
ного права чи інша особа, крім організації 
колективного управління, яка на підставі 
договору з суб’єктом авторського права і (або) 
суміжних прав чи згідно із законом має право 
на отримання частки доходу від прав [2].

Правовласників відповідно до вказаного 
Закону наділено певним обсягом прав, серед 
яких право на підставі письмової заяви вима-
гати: вилучення своїх майнових прав з управ-
ління в організації колективного управління; 
припинити дії щодо надання дозволів на вико-
ристання об'єктів авторського права та (або) 
суміжних прав; припинити дії щодо збирання 
винагороди за використання їхніх об’єктів 
авторського права та (або) суміжних прав.

Щодо механізму взаємодії між організаці-
ями колективного управління та правовлас-
никами слід зазначити такі нововведення, 
регламентовані ст. 5  Закону України «Про 
ефективне управління майновими правами 
правовласників у сфері авторського права і 
(або) суміжних прав»:

– відносини між ОКУ і правовласниками 
виникають або на підставі договору, або на 
підставі закону. Щодо договору про управ-
ління майновими правами на колективній 
основі, то такий договір слід укладати в 
письмовій (електронній) формі і він повинен 
містити чіткий перелік об’єктів авторського 
права та (або) суміжних прав, права на які 
передаються в управління ОКУ, а також 
чіткий перелік способів використання цих 
об’єктів;

– за правовласниками в будь-кому випадку 
залишається право на власний розсуд нада-
вати дозвіл на некомерційне використання 
належних їм об’єктів авторського права та 
(або) суміжних прав;

– за правовласниками в будь-кому випадку 
залишається право вилучати належні їм май-
нові права з управління ОКУ, але дане право 
правовласники можуть реалізувати з певними 
обмеженнями [4]. 

Варто погодитись із думкою Л. Тарасенко, 
який зазначив, що прийняття закону про 
ефективне управління правами є позитивним 
аспектом стосовно вдосконалення правового 
регулювання у сфері колективного управ-
ління правами [5].

Ще однією особливістю відносин ОКУ і 
правовласників є статус ОКУ під час пред-
ставництва інтересів правовласників в суді. 
Так, статтею 12 Закону визначено, що ОКУ 
від свого імені та в інтересах правовласни-
ків здійснюють, зокрема, таку функцію як 
звернення до суду від імені правовласників 
за захистом їхніх майнових прав відповідно 
до статутних повноважень та доручення пра-
вовласників, вчиняють інші дії, передбачені 
законодавством та дорученням правовласни-
ків, необхідні для захисту майнових прав пра-
вовласників, в інтересах яких діє організація.

Проблему у сфері представництва і захи-
сту прав та інтересів правоволодільців у суді 
полягає в тому, що: по-перше, у сфері колек-
тивного управління можуть діяти не одна 
ОКУ, уповноважені на управління правами; 
по-друге, уповноважені ОКУ можуть здійс-
нювати управління окремими категоріями 
прав та в окремих сферах без укладання дого-
ворів з правоволодільцями. Через це на прак-
тиці виникає чимало спорів щодо визначення 
ОКУ, уповноваженої на збір винагороди від 
користувачів.

Відповідно до Закону України «Про автор-
ське право і суміжні права» в  редакції  Закону N 
850-IV  від 22.05.2003 р. до функцій ОКУ було 
віднесено зокрема вчиняти інші дії,  передба-
чені чинним законодавством, необхідні для 
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захисту прав, управління якими здійснює 
організація, в тому числі  звертатися до суду 
за захистом прав суб'єктів авторського права і 
(або) суміжних прав відповідно до статутних 
повноважень та доручення цих суб'єктів. 

Враховуючи, що в Законі зазначалось про 
доручення правоволодільців на захист, під час 
розгляду позовних заяв, поданих ОКУ, щодо 
стягнення коштів за використання об’єктів 
авторського права чи суміжних прав з комер-
ційною метою, поставало питання наявно-
сті доручення правоволодільця на вчинення 
таких процесуальних дій. Однак такі дору-
чення надавались як правило в межах колек-
тивного управління, яке ґрунтувалось на 
договірних відносинах між ОКУ та правово-
лодільцем, що ставило під питання обов’язко-
вість доручення у відносинах з колективного 
управління, яке здійснювалось на бездоговір-
ній основі. 

Згідно з пунктом 49 постанови пленуму 
Вищого господарського суду України від 
17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики 
вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав 
інтелектуальної власності" організації колек-
тивного управління, які здійснюють управ-
ління майновими правами на твори, повинні 
довести наявність у них прав на управління 
авторськими майновими правами певного 
кола осіб. Отже, у разі звернення організа-
ції колективного управління до суду з позо-
вом про захист прав суб`єктів авторського 
права суд повинен з`ясовувати обсяг повно-
важень цієї організації згідно з договорами, 
укладеними цією організацією та суб`єктом 
авторського права. Якщо у організації колек-
тивного управління відсутні повноваження 
на управління майновими правами суб`єкта 
авторського права, зокрема, щодо конкрет-
ного твору, судам слід відмовляти у задово-
ленні позову цієї організації [6].

Разом з тим вчинення дій ОКУ щодо 
здійснення контролю за використанням тво-
рів суб’єктами господарювання та фіксації 
порушень можуть здійснюватись без прямого 
доручення правоволодільців.

Розглядаючи спір, пов’язаний із порушен-
ням авторських прав за позовом ОКУ, Верхов-
ний Суд у справі № 908/657/17 висловив таку 
позицію, що Закон не вимагає обов'язкової 
згоди власника на здійснення представництва  
його інтересів організаціями колективного 
управління. Для фіксації фактів порушення 
авторського права санкція автора також не 
потрібна [7; 8]. Такий підхід обумовлено тим, 
що у сфері використання об’єктів авторського 
права та суміжних прав з комерційною метою, 
в якій ОКУ можуть здійснювати управління 
правами на підставі приписів законодавства 
також не є виключенням випадки порушення 
авторських та суміжних прав. Враховуючи 
відсутність договору з правовласниками мож-
ливості ОКУ щодо здійснення контролю за 
дотриманням законодавства у сфері автор-
ського права та суміжних прав не може ґрунту-
ватись виключно на дорученні правовласника. 

Слід зазначити, що у сфері реалізації 
ОКУ функції захисту авторських та суміж-
них прав також допускаються помилки щодо 
визначення суб’єкта-позивача. Відповідно 
до приписів законодавства ОКУ не є комер-
ційною організацією та діє в інтересах пра-
вовласників. звертаються до суду від імені 
правовласників за захистом їхніх майнових 
прав відповідно до статутних повноважень та 
доручення правовласників, вчиняють інші дії, 
передбачені законодавством та дорученням 
правовласників, необхідні для захисту май-
нових прав правовласників, в інтересах яких 
діє організація.  Щодо цього питання в поста-
нові Верховного суду від 08 червня 2021 року 
виходячи із того, що винагорода (роялті) не 
є доходом позивача (автор.уточн. – ОКУ) та 
відповідно не може бути недоотриманим 
прибутком організації, а отже не є збит-
ками, понесеними відповідною організацією. 
Разом з тим, Законом «Про авторське право і 
суміжні права» визначено можливість стяг-
нення збитків лише на користь суб`єкта май-
нових суміжних прав, а організація колектив-
ного управління майновими правами таких 
суб`єктів (позивач) має право на звернення до 
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суду з позовом про захист такого порушеного 
права в інтересах такого суб`єкта та на його 
користь лише на підставі довіреності та ста-
тутних повноважень. Відповідно позов може 
бути поданий ОКУ лише на захист майнових 
прав власників об`єктів суміжних прав та 
виключно від імені цих правовласників [9].  

Серед дискусійних питань, які виникають у 
сфері управління авторськими та суміжними 
правами, є реалізація повноважень декіль-
кома ОКУ. За таких умов користувачі, уклада-
ючи угоду з однією ОКУ, можуть отримувати 
звернення з вимогою виплати винагороди за 
використання об’єктів авторського права або 
суміжних прав від іншої. Одним із питань, 
які постають під час розгляду судових справ 
за позовом ОКУ до користувача, який уклав 
угоду з іншою, ніж позивач ОКУ, є строк укла-
дання договору та можливість його поши-
рення на відносини з використання об’єктів 
авторського права або суміжних прав, які 
виникли до укладання договору. Як приклад 
слід навести рішення по справі за позовом 
ОКУ 1  до ОКУ 2 та суб’єкта підприємницької 
діяльності – користувача про визнання част-
ково недійсним ліцензійного договору, укла-
деного між ОКУ 2 та користувачем, а саме в 
частині його дії щодо періоду до його укла-
дання. За умовами ліцензійного договору ОКУ 
2 надало користувачу на умовах, визначених 
цим договором, право (невиключну ліцен-
зію) на публічне виконання творів на терито-
рії кафе. Відповідно до пункту 5.1 Договору 
останній  набирає чинності з моменту його 
підписання сторонами (24.05.2016 р.) та діє 
до 31.08.2016 (включно). Сторони розуміють 
і погоджуються, що умови Договору також 
застосовуються до відносин, які виникли між 
ними з 01.02.2016 і до моменту укладення 
Договору  (частина третя статті 631 ЦК Укра-
їни). Беручи до уваги те, що стаття 1109 ЦК 
України не містить обмежень щодо засто-
сування у ліцензійних договорах положень 
частини третьої статті 631 ЦК України, а 
також врахувавши обставини, які пов'язані з 
фактичним виконанням Підприємцем умов 

Договору в частині здійснення сплати автор-
ської винагороди  за надане невиключне право 
на публічне виконання творів з репертуару 
ОКУ 2 за період з 01.02.2016 по 24.05.2016, 
- судові інстанції дійшли висновку про відсут-
ність підстав для задоволення позову [10].  

Визначаючи особливості відносин між ОКУ 
та правовласниками варто зупинитись на при-
йнятому 16 червня 2020 року Законі України 
“Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо державної підтримки сфери куль-
тури, креативних індустрій, туризму, малого 
та середнього бізнесу у зв'язку з дією обме-
жувальних заходів, пов’язаних із поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)» [11]. 
Відповідно до зазначеного Закону ст. 20 Закону 
про ОКУ викладена в новій редакції. Згідно 
ч. 3 ст.20 передбачено,  що у разі укладення 
користувачем договору з акредитованою орга-
нізацією колективного управління та вико-
нання ним передбачених таким договором 
зобов’язань користувач звільняється від будь-
яких інших претензій щодо даної категорії 
прав, виду об’єкта авторського права і (або) 
суміжних прав і способу його використання 
згідно зі сферою акредитації організації колек-
тивного управління, з якою він уклав договір, 
крім тих об’єктів авторського права і (або) 
суміжних прав, щодо яких на загальнодоступ-
ному веб-сайті даної організації колективного 
управління зазначено, що вони не охоплю-
ються договором. У разі надходження таких 
претензій вони вирішуються організаціями 
колективного управління.

Таким чином, визначаючи повноваження 
ОКУ щодо управління авторськими та суміж-
ними правами та захисту прав творців та 
інших правоволодільців слід виходити з виду 
колективного управління, яке може ґрунту-
ватись на договірних та законодавчих заса-
дах. У сфері виконання функції щодо захисту 
авторських та суміжних прав ОКУ в судовій 
практиці сформовано такі правові позиції, які 
мають важливе значення для формування пра-
возастосовної практиці зокрема:  ОКУ може 
подавати позов лише на захист майнових прав 
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власників об`єктів авторських та (або) суміж-
них прав та виключно від імені цих правовлас-
ників; у разі звернення організації колектив-
ного управління до суду з позовом про захист 
прав суб`єктів авторського права суд повинен 
з`ясовувати обсяг повноважень цієї органі-
зації згідно з договорами, укладеними цією 

організацією та суб`єктом авторського права; 
дія укладеного договору між ОКУ та корис-
тувачем про надання права на використання 
об’єктів авторського права або суміжних прав 
може поширюватись на відносини з викори-
стання творів, які виникли до його укладання, 
якщо інше не передбачено договором.

Анотація
У статті досліджено правові засади реалізації організаціями колективного управління задач 

щодо управління та захисту авторських та суміжних прав. Виходячи з законодавчого визна-
чення організації колективного управління виділено такі основні ознаки, які притаманні таким 
організаціям: неприбутковий характер; створюється виключно правовласниками; метою діяль-
ності є реалізація колективного управління майновими правами на об’єкти авторського права 
і (або) суміжних прав.

Визначаючи повноваження організацій колективного управління щодо управління автор-
ськими та суміжними правами та захисту прав творців та інших правововласників, слід вихо-
дити з виду колективного управління, яке може ґрунтуватись на договірних та законодавчих 
засадах. У сфері виконання функції щодо захисту авторських та суміжних прав організаціями 
колективного управління в судовій практиці сформовано такі правові позиції, які мають важ-
ливе значення для формування правозастосовної практиці зокрема:  організація колективного 
управління може подавати позов лише на захист майнових прав власників об`єктів авторських 
та (або) суміжних прав та виключно від імені цих правовласників; у разі звернення організації 
колективного управління до суду з позовом про захист прав суб`єктів авторського права суд 
повинен з`ясовувати обсяг повноважень цієї організації згідно з договорами, укладеними цією 
організацією та суб`єктом авторського права; дія укладеного договору між організацією колек-
тивного управління та користувачем про надання права на використання об’єктів авторського 
права або суміжних прав може поширюватись на відносини з використання творів, які виникли 
до його укладання, якщо інше не передбачено договором; Закон не вимагає обов'язкової згоди 
власника на здійснення представництва  його інтересів організаціями колективного управ-
ління. Для фіксації фактів порушення авторського права санкція автора також не потрібна.

Ключові слова: колективне управління авторськими та суміжними правами; організація 
колективного управління, захист авторських прав, автор.

Podoliev O.O. Legal relations between collective management organizations and copyrighters
Summary
The article reveals the legal basis for the implementation by collective management organizations 

of the functions of management and protection of copyright and related rights. Based on the legislative 
definition of collective management organizations, the following main features are identified, which 
are inherent in collective management organizations: non-profit nature; created exclusively by 
copyright holders; the purpose of the activity is the implementation of collective management of 
property rights to objects of copyright and (or) related rights.

Determining the powers of collective management organizations regarding the management of 
copyright and related rights and the protection of the rights of authors and other copyright holders 
should be based on the type of collective management, which may be based on contractual and 
legislative provisions. In the field of protection of copyright and related rights of collective management 
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organizations in judicial practice, such legal positions have been formed that are important for the 
formation of law enforcement practice in particular: collective management organizations can file 
a lawsuit only to protect rights and exclusively on behalf of these right holders; in the case of a 
collective management organization applying to the court with a claim for protection of the rights 
of copyright subjects, the court must find out the scope of powers of this organization according to 
the agreements concluded by this organization and the copyright subject; the effect of the agreement 
between the collective management organization and the user on granting the right to use copyright or 
related rights may extend to the relationship on the use of works created before its conclusion, unless 
otherwise provided by the agreement. The law does not require the mandatory consent of the owner 
to represent his interests by collective management organizations, as well as to record the facts of 
copyright infringement.

Key words: collective management of copyright and related rights; organization of collective 
management, copyright protection, author.
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ 
ЩОДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМІ ООН

Питання міжнародно-правової рефлексії у 
сфері універсальної та регіональної наукової 
співпраці досі не стали предметом окремого 
наукового пошуку у доктрині міжнародного 
права, як у вітчизняній, так і в іноземній. Про-
між вітчизняних науковців  зазначену пробле-
матику згадували Б.В. Бабін, О.О. Гріненко, 
К.В. Громовенко, А.О. Задорожній, С.В. Кі-
валов, але комплексних монографічних до-
сліджень цих питань ще не здійснене. А тому 
варто дослідити відображення сучасних нау-
кових досліджень у поточній діяльності уні-
версальних міжнародних інституцій, органів 
системи ООН [20] з урахуванням її динаміки 
та перспектив. Для цього слід визначитися 
із повноваженнями відповідних структур-
них елементів системи ООН з питань науко-
во-технічного співробітництва, переважна 
більшість яких у науковій доктрині ще не ві-
дображена.

Аналіз засадничих документів  системи 
ООН дозволяє стверджувати, що ключові 
повноваження у відповідній сфері має Еко-
номічна та соціальна рада ООН (ЕКОСОР). 
Адже норми ст. 55, 57 та 58 Статуту ООН ви-
значають завдання Ради, серед яких є спри-
яння міжнародному співробітництву в галузі 
культури та освіти. Крім того у ст. 62 Статуту 
ООН закріплене повноваження ЕКОСОР про-
водити або ініціювати дослідження або звіти 
(англ. «studies and reports») з міжнародних 
питань в області економіки, соціальної сфе-
ри, культури, освіти, охорони здоров’я і по-
дібних питань, а також надавати щодо питань 
рекомендації Генеральній Асамблеї ООН (ГА 
ООН), членам ООН та зацікавленим спеціалі-
зованим установам [20]. 

Крім того, за ст. 68 Статуту ООН на ЕКО-
СОР покладене повноваження щодо утворен-
ня комісій в економічній та соціальній сферах, 
щодо заохочення прав людини, а також з інших 
питань. Як приклад такої комісії, що надалі 
буде детально дослідженим, варто вказати на 
Комісію з науки та технологій з метою розвит-
ку ЕКОСОР. Також за ст. 71 Статуту ООН саме 
на ЕКОСОР покладене функцію проводити на-
лежні заходи для консультації з неурядовими 
організаціями, зацікавленими в питаннях, що 
входять в його компетенцію [20].

Слід додати, що реалізація ст. 71 Статуту 
ООН призвела до поступового формування 
спеціальної категорії неурядових організа-
цій, а саме таких що мають консультативний 
статус при ЕКОСОР, при цьому наразі такий 
статус у трьох його вимірах (генеральний, 
спеціальний та реєстровий) отримало більше 
шістьох тисяч структур. Водночас серед цьо-
го загального переліку, згідно електронних 
пошукових систем ООН було виявлене лише 
53 структури які визначали основним напря-
мом своєї діяльності освіту та науку (англ. 
«academician»). Практично усі вони були за-
реєстровані як неурядові організації зі спеці-
альним консультативним статусом [4]; [7].

Крім залучення наукових та науково-до-
слідних інституцій у якості консультатив-
них структур ЕКОСОР ця інституція ООН 
активно займається нормотворчістю у сфері 
наукової діяльності. Зокрема з 2014 року що-
річно ЕКОСОР схвалює резолюції «Наука, 
технології та інновації для розвитку», а саме   
2014/28 від 16 липня 2014 р., 2015/27 від  
16 вересня 2015 р., 2016/23 від 18 серпня  
2016 р., 2017/22: від 24 серпня 2017 р., 2018/29 
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від 6 серпня 2018 р., 2019/25 від 5 вересня 
2019 р., 2020/13 від 24 липня 2020 р., 2012/29 
від 2 серпня 2021 р. [29]. Зокрема варто дослі-
дити зміст чергової резолюції ЕКОСОР 2021 
р. 2021/29 схваленої згідно рекомендації Ко-
місії з науки та технологій з метою розвитку 
ЕКОСОР. Її зміст є таким що доповнює та роз-
ширює положення вказаних вище попередніх 
щорічних резолюцій ЕКОСОР і таким чином 
може вважатися сталою позицією уповнова-
женого Статутом ООН органу з питань науки. 
Зокрема у резолюції 2021/29 відзначене осно-
воположну роль інформаційно-комунікацій-
них технологій в пропаганді науково-техніч-
них досягнень та інновацій [16].

Також резолюція 2021/19 відзначає по-
требу проведення оглядів науково-технічної 
та інноваційної політики з метою надання 
країнам, що розвиваються сприяння у визна-
ченні заходів, необхідних для ув’язування 
науково-технічної та інноваційної політики з 
їх національними стратегіями розвитку [26]. 
Резолюція 2021/19 констатує відповідний 
потенціал базової освіти «у сфері наукових, 
технічних, інженерних та математичних дис-
циплін», зокрема щодо інновацій та вказує на 
потребу пошуку «новаторських моделей фі-
нансування» для формування інвестиційного 
капіталу стосовно науково-технічних, інже-
нерних та новаторських рішень. При цьому 
зазначений акт ЕКОСОР визнає значущість 
захисту даних та недоторканності приватно-
го життя в контексті науки і техніки в цілях 
розвитку та водночас вказує на об’єктивний 
«внесок науки, техніки і інновацій у форму-
вання життєздатних громад шляхом розши-
рення прав і можливостей людей» [16].

Цікавим та характерним фактором слід 
визнати увагу резолюції 2021/19 до так зва-
ної «громадянської науки» (англ. «citizen 
science»), яка, згідно цього документу може 
благотворно впливати на дослідницьку діяль-
ність, вносити величезний внесок в роботу по 
збору даних, заохочувати інтерес і увагу гро-
мадян до оточуючого їх навколишнього світу, 
популяризувати науку та наукові спостере-

ження, закликаючи до розробки та здійснення 
державних стратегій, що враховують вплив 
стрімкого технічного прогресу на досягнення 
цілей в галузі сталого розвитку [16]. Загалом 
під цим терміном сучасна доктрина розуміє 
наукові дослідження які організуються та 
здійснюються, цілком чи частково, любителя-
ми (аматорами) чи непрофесійними вченими 
[6, p. 259-260].

Слід зазначити, що ЕКОСОР вказаними 
щорічними резолюціями «Наука, технології 
та інновації для розвитку» встановлює від-
повідні дороговкази державам ООН. Зокрема 
резолюція 2021/19 рекомендує національним 
урядам нарощувати науково-технічний та ін-
новаційний потенціалу у вимірі національно-
го планування розвитку в якості ключового 
фактору. Державам приписується прагнути   
комплексного використання місцевих науко-
вих знань за умов глобального розширення 
інформаційно-комунікаційної інфраструкту-
ри, брати до уваги вплив «вирішальних стрім-
ких технологічних змін» [16].

Примітно що саме у резолюціях ЕКОСОР 
визначене функціонал та завдання Комісії з на-
уки та технологій з метою розвитку як провід-
ної структури та координаційного центру ООН 
питань науки, техніки та інновацій з метою 
розвитку, секретаріатом (органом забезпечен-
ня діяльності) якої виступає Конференція ООН 
з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). Вказана 
Комісія наразі є одною з восьми функціональ-
них комісій ЕКОСОР, і хоча ці інші комісії, так 
саме як й експертні органи ЕКОСОР, що скла-
даються з урядових або неурядових експертів 
та інші допоміжні структури ЕКОСОР мають 
певні завдання у сфері науки, ключовим ор-
ганом залишається саме ця Комісія з науки та 
технологій з метою розвитку [5].

ЕКОСОР та ЮНКТАД відзначають роль 
цієї Комісії як «відкриту платформу, на якій 
пропозиції, ідеї, досвід, справи та інтелекту-
альний пошук може бути поєднаним із полі-
тичним впливом». Завданням Комісії визна-
чене забезпечення співпраці між державами 
ООН, неурядовими організаціями та суб’єк-
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тами у сферах науки, технології та розвит-
ку. Попередником Комісії був Міжурядовий 
комітет з науки та технології для розвитку 
створений у Відні на Конференції ООН з на-
уки та технології для розвитку в 1979 році. 
Цей Міжурядовий комітет був перетвореним 
на Комісію резолюцією ГА ООН у 1992 році 
задля планування напрямів майбутньої ро-
боти ООН, розробки спільних політик та уз-
годження спільних дій, із особливою увагою 
на питання подолання науково-технологічно-
го, а у наступному й цифрового розриву між 
розвинутими державами, та країнами що роз-
виваються [2].

З 2006 року до функцій Комісії ЕКОСОР 
відніс здійснення структури відповідальної 
за реалізацію рішень Світового саміту з ін-
формаційного суспільства ООН, включаю-
чи підготовку відповідних рекомендацій до 
ЕКОСОР [8]. Також до функцій Комісії ре-
золюціями ЕКОСОР віднесене аналіз впли-
ву науки, техніки і інновацій на здійснення 
Порядку денного в галузі сталого розвитку 
на період до 2030 року. У цьому вимірі Ко-
місія, що працює протягом тижня щорічно, 
стає форумом для стратегічного планування, 
поширення накопиченого досвіду і передових 
методів, прогнозування найважливіших тен-
денцій в області науки щодо ключових секто-
рів економіки, довкілля та суспільства, нових 
технологій, а також підтримки конкуренто-
спроможності країн в світовій економіці [16]. 

З 2006 року до функцій Комісії ЕКОСОР 
відніс здійснення структури відповідальної 
за реалізацію рішень Світового саміту з ін-
формаційного суспільства ООН, включаю-
чи підготовку відповідних рекомендацій до 
ЕКОСОР [8]. Також до функцій Комісії ре-
золюціями ЕКОСОР віднесене аналіз впли-
ву науки, техніки і інновацій на здійснення 
Порядку денного в галузі сталого розвитку 
на період до 2030 року. У цьому вимірі Ко-
місія, що працює протягом тижня щорічно, 
стає форумом для стратегічного планування, 
поширення накопиченого досвіду і передових 
методів, прогнозування найважливіших тен-

денцій в області науки щодо ключових секто-
рів економіки, довкілля та суспільства, нових 
технологій, а також підтримки конкуренто-
спроможності країн в світовій економіці [16].

Варто вказати, що функції Комісії, зокрема 
визначені наведеними резолюціями ЕКОСОР 
«Наука, технології та інновації для розвитку». 
Так, у згаданій резолюції 2021/19 комісії ре-
комендується виконувати функції форуму для 
стратегічного планування та прогнозування 
найважливіших тенденцій в області науки, 
техніки і інновацій в ключових секторах еко-
номіки і для залучення уваги до нових тех-
нологій. Також Комісії приписується підтри-
мувати міжнародне співробітництво в галузі 
науки і техніки з метою розвитку, включаючи 
створення потенціалу та передачу технологій 
на взаємно узгоджених умовах, а також ініці-
ативно зміцнювати та активізувати глобальні 
науково-технічні та інноваційні форми парт-
нерства для сталого розвитку, включаючи 
конкретні міжнародні проекти цілеспрямова-
них наукових досліджень та вивчення можли-
востей інноваційних моделей фінансування. 
Також Комісії приписується забезпечувати 
тематичні дебати високого рівня щодо впливу 
стрімкого технічного прогресу на цілі сталого 
розвитку [16].

Крім того приписи щодо форм реалізації Ко-
місією власного мандату містилися у резолю-
ції ЕКОСОР 2021/28 від 22 липня 2021, щодо 
оцінки прогресу виконання рішень Всесвіт-
ньої зустрічі високого рівня з питань інформа-
ційного суспільства [1] та схваленій водночас 
резолюції ЕКОСОР 2021/30 з питань он-лайн 
технологій для сталого розвитку [9].

Варто додати, що під час роботи Комісії 
неодноразово виникало ключове організацій-
не питання участі у її роботі науково-дослід-
них структур, що породжувало принципову 
суперечність [3]. Адже розширення представ-
ництва та можливостей саме науково-дослід-
них інституцій по перше очевидно призвело 
б до дисбалансу національного представни-
цтва (адже значна частина країн світу таких 
інституцій належного рівня просто не мають) 
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та водночас до розмивання статусу Комісії як 
міждержавного органу. Зокрема ці питання 
вчергове піднімалися на 24-й сесії Комісії у 
травні 2021 року, коли ЕКОСОР було запро-
поноване визначити потребу збереження по-
точної ситуації участі наукових та технічних 
установ у роботі Комісії до 2025 року та збе-
рігати міжурядовий характер Комісії «поряд 
з ефективним використанням багатосторон-
нього підходу» та визнанням того що «участь 
наукових та технічних установ у роботі Комі-
сії приносить їй велику користь» [13].

З цього питання слід додати, що ЕКОСОР 
у 2015 році власними рішеннями 2015/243, 
2015/244 та 2015/245 [10; 11; 12] встановив 
особливий та тимчасовий, до 2020 року поря-
док участі у роботі Комісії для неурядових ор-
ганізацій, структур громадянського суспіль-
ства, академічних об’єднань, та структур 
господарського сектору, зокрема приватних. 
Зокрема дозволялася участь таких структур у 
роботі Комісії, без права вирішального голосу 
але із можливістю подання матеріалів та про-
позицій [2; 3]. При цьому окремо визнавала-
ся потреба сприяння участі у роботі Комісії 
представників неурядового сектору та малого 
бізнесу країн, що розвиваються. Надалі цей 
особливий режим було продовжено до 2025 
року рішеннями ЕКОСОР від 22 липня 2021 
року 2021/255, 2021/256 та 2021/257 [14], а 
отже наразі ефективно брати участь у роботі 
Комісії можуть не тільки неурядові об’єднан-
ня із консультативним статусом в ЕКОСОР. Як 
вже вказувалося, кількість науково-дослідних 
інституцій серед таких структур із консульта-
тивним статусом є вкрай обмеженою.

Аналіз практичної роботи Комісії свідчить 
що основну роль у її засіданнях грають пред-
ставники держав-членів ЕКОСОР, представ-
лених у Комісії профільними міністрами, що 
відповідають за питання науки на національ-
ному рівні. Окремі представники наукових 
установ та закладів освіти, як правило беруть 
участь у роботі Комісії за умов представлення 
ними певних міжнародних установ. Прикла-
дом на 24-й сесії Комісії вчені були заслуха-

ні від імені Спеціальної програми з наукових 
досліджень та підготовки фахівців у галузі 
тропічних хвороб Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, Групи ООН на підтримку 
Механізму сприяння розвитку технологій та 
Ініціативи ООН  «Молоді лідери за досягнен-
ня цілей у сфері сталого розвитку» [13].

Загалом аналіз Доповіді Комісії про роботу 
її 24-ї сесії E/2021/31 свідчить про спрямова-
ність дій органу за низкою тематичних напря-
мів та водночас у сфері забезпечення власної 
поточної діяльності. Зокрема Комісія обго-
ворювала  питання використання досягнень 
науки, техніки та інновації для боротьби з ко-
ронавірусним захворюванням (COVID-19), а 
також пріоритетні теми «Використання швид-
ких технологічних змін на користь інклюзив-
ного та сталого розвитку» та «Вивчення кос-
мічних технологій з метою сталого розвитку 
та переваги міжнародного співробітництва 
в галузі досліджень у цьому контексті» [13]. 
Спеціальне обговорення в рамках сесії було 
проведене на пріоритетну тему «Використан-
ня технології блокчейн з метою сталого роз-
витку: перспективи та проблеми». При цьому 
Комісією були попередньо схвалені за проце-
дурою мовчазної згоди, проекти резолюцій 
ЕКОСОР з питань роботи Комісії, рішення са-
мої Комісії з організаційних питань її роботи 
та пріоритетні теми дискусії на 25-ту сесію, 
«Четверта промислова революція на користь 
інклюзивного розвитку» та «Наука, техніка 
та інновації з метою сталого розвитку міст у 
світі в період після пандемії коронавірусного 
захворювання (COVID-19)» [13].

Характерно, що забезпечення діяльності 
зазначеної Комісії серед іншого покладене 
саме на ЮНКТАД, в рамках  Відділу техноло-
гії та логістики якої діє Сектор науки, техніки 
та інформаційно-комунікаційних технологій. 
Серед іншого вже вказана резолюція ЕКО-
СОР 2021/19 рекомендує ЮНКТАД планува-
ти періодичний розгляд ходу виконання реко-
мендацій ЕКОСОР у країнах, де ЕКОСОР а 
відповідно Комісією були проведені огляди 
науково-технічної та інноваційної політики, 
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і пропонувати цим країнам надавати Комісії 
доповіді про хід виконання рекомендацій, 
отримані уроки та труднощі, що виникли в 
процесі їх виконання. Покладання цих функ-
цій на ЮНКТАД можна пояснити тим що саме 
ця структура ООН має власний функціонал із 
сприяння фінансовій підтримці окремих дер-
жав ООН. Зокрема саме на ЮНКТАД цією 
ж резолюцією 2021/19 покладене заохочення 
уряду до використання Банку технологій для 
найменш розвинених країн в якості механізму 
підтримки науки, техніки та інновацій в най-
менш розвинених країнах, а також до надання 
таким країнам допомоги в цілях подальшого 
розвитку їх технологій [16].

Більш того, цим актом ЕКОСОР приписує 
ЮНКТАД ініціативно знаходити фінансо-
ві кошти на цілі розширення оглядів науко-
во-технічної та інноваційної політики, при-
діляючи підвищену увагу виключно важливу 
роль інформаційно-комунікаційних техно-
логій. Водночас резолюція містить вказівку 
ЮНКТАД вивчити доцільність включення 
у зазначені огляди елементів стратегічного 
прогнозування і оцінки цифрових екосистем, 
ураховувати у них цілі в галузі сталого роз-
витку [16]. Варто вказати що саме під егідою 
ЮНКТАД нараді здійснюються системні до-
слідження форм та механізмів міжнародної 
співпраці у сферах науки та техніки. Зокрема 
у Доповіді № 80 ЮНКТАД 2020 р. відзнача-
лося, що стабільність і передбачуваність фі-
нансування науки, технологій та інновацій є 
вирішальними для здатності національних 
інноваційних систем підтримувати сталий 
розвиток. ЮНКТАД констатувало у доку-
менті, що під час та після кризи, пов’язаної із 
пандемією COVID-19, країни, особливо ті, де 
інноваційні системи залишаються крихкими, 
мають захищати науку, технології та іннова-
ційні ресурси від жорсткої економії, врахову-
ючи їх довгострокові наслідки для стратегій 
розвитку [18].

Також у 2020 р. ЮНКТАД на виконання 
приписів резолюції ГА ООН 72/242 підготу-
вало доповідь 2019/10 «Вплив швидких тех-

нологічних змін на сталий розвиток». В ній 
констатується, що за останні десятиліття тем-
пи розробки та впровадження нових техноло-
гій різко прискорилися, попре прогалини роз-
витку різних частин світу, особливо стосовно 
найменш розвинених країн; при цьому така 
швидка технологічна зміна зачіпає майже всі 
сфери економіки, суспільства та культури. 
При цьому ЮНКТАД визнає, що швидкі тех-
нологічні зміни (метадані, машинне навчання, 
штучний інтелект, робототехніка, біотехноло-
гії, нанотехнології, технології відновлюваної 
енергії, супутників і дронів) надають істотне 
підґрунтя реалізації Порядку денного до 2030 
року та цілей сталого розвитку [17].

У той же час, додає у доповіді 2019/10 
ЮНКТАД, швидкі технологічні зміни став-
лять нові виклики для формування політи-
ки, що може випередити здатність урядів і 
суспільств адаптуватися до змін, які спричи-
няють нові технології, оскільки вони вплива-
ють на ринки праці та нерівність й піднімають 
етичні питання, виклики забезпечення інклю-
зивності та рівності. Таким чином у доповіді 
ЮНКТАД висвітив аспекти ліквідації бідно-
сті в рамках реалізації Цілей сталого розвитку, 
зокрема вплив науково-технічного прогресу 
на поліпшення продовольчої безпеки, сприян-
ня соціальному залученню та боротьби з хво-
робами. У доповіді було досліджене аспекти 
науково-технологічних розривів як всередині 
країн так й між країнами, роль регіонального 
та глобального співробітництва держав у про-
гнозуванні та оцінці технологій, а також пріо-
ритети праці за цими напрямами профільних 
структур ООН, таких як Комісія [17].

Крім того ЮНКТАД в рамках аналізу формі 
міжнародної співпраці у сфері науки випускає 
серію публікацій «Наука, технології та іннова-
ції. Актуальні дослідження ЮНКТАД». Зокре-
ма у 2011 році ЮНКТАД було видане збірки 
«Вода для їжі: інноваційні технології управлін-
ня водними ресурсами для забезпечення про-
довольчої безпеки та боротьби з бідністю» та 
«Застосування гендерної оцінки науки, техно-
логій та інновацій», у 2014 році «Дослідження 
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з передачі технологій: окремі ситуації Арген-
тини, Китаю, Південної Африки та провінції 
Тайвань», «Передача технологій та обмін знан-
нями для розвитку: питання науки, технологій 
та інновацій для країн, що розвиваються» та 
«Розширення прав і можливостей жінок-під-
приємців за допомогою інформаційних та ко-
мунікаційних технологій» [15]. 

Надалі, у 2015 році ЮНКТАД видало збір-
ки «Наука, технології та інновації для сталої 
урбанізації», «Широкосмуговий Інтернет 
для інклюзивного цифрового суспільства» та 
«Технологія в дії: передові практики в галу-
зі науки, технологій та інноваційної політи-
ки для жінок у Південній Азії». Вказана се-
рія була продовжена ЮНКТАД у 2017 році, 
коли було оприлюднене номери часопису за 
тематикою «Нові інноваційні підходи для 
підтримки реалізації Цілей сталого розвит-
ку» та «Роль науки, техніки та інновацій у 
забезпеченні продовольчої безпеки до 2030 
року» [15]. Збірки ЮНКТАД 2019 року оп-
рилюднювалися за темами «Розвиток циф-
рових компетенцій, щоб отримати вигоду від 
нових технологій» та «Роль науки, технологій 
та інновацій у сприянні розвитку відновлю-
ваної енергетики до 2030 року». У 2020 році 
ЮНКТАД було видано збірки «Вплив швид-
ких технологічних змін на сталий розвиток», 
«Роль науки, технологій та інновацій у ство-
ренні стійких спільнот, у тому числі завдяки 
внеску громадянської науки», а у 2021 році –  
«Використання блокчейну для сталого роз-

витку: перспективи та виклики» а також «Ви-
користання швидких технологічних змін для 
інклюзивного та сталого розвитку» [15].

Таким чином, виходячи з наведеного слід 
констатувати, що співпраця держав у сфері 
наукових досліджень прямо входить до клю-
чових повноважень ООН. Відповідні питання 
віднесені до мандату ЕКОСОР ООН, під егі-
дою якого та за підтримки ЮНКТАД діє Ко-
місія з науки та технологій з метою розвитку, 
а також здійснюється співпраця з ООН окре-
мих наукових та науково-дослідних інститу-
цій. Резолюції ЕКОСОР ООН стають вагомим 
джерелом розвитку універсальних міжнарод-
них стандартів у сфері наукової співпраці 
держав, а тому їх зміст та реалізація на регіо-
нальному та національному рівнях має стати 
предметом окремих наукових досліджень. 

Ключовим питанням організації роботи 
Комісії з науки та технологій з метою роз-
витку ООН залишається формат залучення 
у її активність неурядових структур, комер-
ційного сектору та академічних інституцій. 
Діяльність ЮНКТАД щодо забезпечення 
міжнародного наукового співробітництва не 
обмежується підтримкою діяльності відпо-
відної Комісії, але носить характер власних 
експертних досліджень та систематичних 
публікацій. Форми подальшої роботи зазна-
чених інституцій ООН з питань аналізу та 
розробки форм регулювання міжнародної на-
укової та науково-технічної співпраці мають 
стати підґрунтям нових наукових досліджень.

Анотація
У статті висвітлені аспекти глобальних правових механізмів з питань наукових досліджень. 

З’ясовано роль, завдання, структуру та функцій Комісії Економічної та соціальної ради ООН. 
Відображено розвиток сучасних наукових досліджень у поточній діяльності ключових міжна-
родних інституцій глобального рівня, а саме органів системи ООН. Доведене, що зазначені пи-
тання віднесені до мандату Економічної та Соціальної Ради ООН, під егідою якого діє Комісія 
з науки та технологій з метою розвитку ООН, а також здійснюється співпраця з ООН окремих 
наукових та науково-дослідних інституцій. Підкреслене, що резолюції зазначеної Ради ООН 
стають вагомим джерелом розвитку універсальних міжнародних стандартів у сфері наукової 
співпраці держав. Висвітлено специфіку роботи зазначеної Комісії, організаційно-правове за-
безпечення її діяльності та перспективи розвитку відповідних механізмів ООН. Вказано на 
роль Конференції ООН з торгівлі та розвитку із аналізу міжнародного виміру науково-тех-
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нічного прогресу, як у вимірі забезпечення діяльності зазначеної Комісії, так і з інших форм 
взаємодії з  Економічною та Соціальною Радою ООН. Детально розглянувши зміст резолюції 
Економічної та Соціальної Ради ООН 2021/29 2021 р. варто підкреслити рекомендацію наці-
ональним урядам нарощувати науково-технічний та інноваційний потенціал у вимірі націо-
нального планування розвитку в якості ключового фактору шляхом комплексного використан-
ня місцевих наукових знань за умов глобального розширення інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури. Також приділено увагу Доповіді Комісії про роботу її 24-ї сесії E/2021/31, 
ініціативі 25-ї сесії та змісту доповіді 2019/10 «Вплив швидких технологічних змін на сталий 
розвиток». Проаналізувавши видані Конференцією ООН з торгівлі та розвитку збірки з 2011 
по 2021 роки було доведено що діяльність вищевказаної Конференції щодо забезпечення між-
народного наукового співробітництва має характер власних експертних досліджень та систе-
матичних публікацій.    

Ключові слова: ЕКОСОР, наука та технології, наукова співпраця, наукова діяльність, ста-
лий розвиток, ЮНКТАД.

Titska Ya.O. Development of International Legal Mechanisms for Scientific Research Issues 
in UN System – Article.

Summary
The article highlights aspects of global legal mechanisms for research. The role, tasks, structure 

and functions of the UN Economic and Social Council Commission are clarified. The development 
of modern scientific research is reflected in the current activities of key international institutions at 
the global level, namely the UN system. It is proved that these issues are included in the mandate of 
the UN Economic and Social Council, under the auspices of which the UN Commission on Science 
and Technology for Development operates, as well as cooperation with the UN of certain scientific 
and research institutions. It is emphasized that the resolutions of the said UN Council are becoming 
an important source for the development of universal international standards in the field of scientific 
cooperation. The specifics of the work of the pointed Commission, organizational and legal support 
of its activities and prospects for the development of relevant UN mechanisms are highlighted. 

Article shows the role of the UN Conference on Trade and Development in the analysis of the 
international dimension of scientific and technological progress, both in measuring the activities 
of the Commission and in other forms of cooperation with the UN Economic and Social Council. 
Author proves that UN ECOSOC resolutions are becoming an important source for the development 
of universal international standards in the field of scientific cooperation of states, and therefore their 
content and implementation at the regional and national levels should be the subject of separate 
research. The key issue in organizing the work of the UN Commission on Science and Technology for 
the Development remains the format of involving non-governmental organizations, the commercial 
sector and academic institutions in its activities. UNCTAD’s work to ensure international scientific 
cooperation is not limited to supporting the work of the relevant Commission but is in the nature of 
its own expert studies and systematic publications, author proves in this work.

Key words: ECOSOC, science and technology, scientific activity, scientific cooperation, 
sustainable development, UNCTAD.
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КОМПЛЕКСНІСТЬ ТА СИСТЕМНІСТЬ ПРОЦЕДУР 
ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

За своєю правовою природою податковий 
контроль є комплексним та системним явищем. 
У силу специфіки самої сфери оподаткування, 
де основним є публічний інтерес, який поля-
гає у забезпеченні акумуляції якомога більших 
податкових надходжень, процедури податко-
вого контролю відіграють неабияку роль у 
забезпеченні послідовного розвитку податко-
вих відносин. У сфері, де в суперечність вхо-
дять публічний та приватний інтерес неаби-
яке значення починає відігравати контроль за 
послідовністю виконання платником податків 
належних йому податкових зобов’язань. Плат-
ник податків закономірно прагне мінімізувати 
міру своїх «економічних втрат» від сплати 
загальнообов’язкових платежів податкового 
характеру. Це, у свою чергу, обумовлює ситу-
ацію, за якої від ефективності реалізації про-
цедур податкового контролю залежить форму-
вання публічних фондів коштів.

Податковий контроль виконує як функ-
ції превентивного характеру, так і функцію 
поточного виявлення девіантної поведінки 
платника податків та її корегування. Пре-
вентивна функція податкового контролю 
має перманентний характер реалізації, адже 
кожен платник податків чітко усвідомлює, 
що у випадку порушення податкового законо-
давства, не виконання покладеного на нього 
податкового обов’язку, факт такого пору-
шення може бути виявлений контролюючим 
органом, а сам платник податків притягнутий 
до юридичної відповідальності. Превентивна 
функція податкового контролю має неабияке 
значення, так як вона дозволяє забезпечу-

вати дисциплінованість поведінки платників 
податків. Що ж стосується функції поточного 
контролю, то вона спрямована на виявлення 
вже скоєних платником податкових правопо-
рушень. У своєму кінцевому рахунку реаліза-
ція поточного податкового контролю дозволяє 
сформувати основу (базис) для подальшого 
притягнення платника податків до юридичної 
відповідальності.

Незважаючи на той аспект, що в податко-
вому законодавстві сформульоване легальне 
визначення поняття «податкового контролю», 
в науці податкового права склалася ціла низка 
підходів до окреслення доктринальних дефі-
ніції відповідного поняття.

У першу чергу потрібно відмітити, що 
в основі даного терміну знаходиться слово 
«контроль», що етимологічно походить від 
французького слова «controle». Так, слово 
«контроль» означає спостережний процес, 
який має своїм призначенням перевірку пев-
ного явища, або ж систему органів, які прова-
дять такі контрольні функції [1, с. 445].

Рева Д. М. розглядає податковий контроль 
як утворення цілісного характеру, що має вну-
трішню (змістовну) та зовнішню (юридичну) 
форму, що структурно інтегрує в собі наступні 
елементи:

а) суб’єкта, який у рамках податкових від-
носин керується своїми інтересами;

б) об’єкта, який виступає причиною існу-
вання контрольних процесів у сфері оподат-
кування;

в) безпосередня взаємодія суб’єкта та 
об’єкта процедур податкового контролю [2].
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Фактично, вищезазначене визначення 
сформульоване на основі системного аналізу 
наукових положень автора. При цьому, науко-
вець оперує категоріями узагальненого харак-
теру, адже формулює положення виходячи із 
підвищеної теоретизації процесів податкового 
контролю. Крім цього Рева Д. М. формулює 
власну авторську систему методів податко-
вого контролю. В чому полягає її авторський 
характер? Вона (система методів податкового 
контролю) не зовсім узгоджується із норма-
тивними формулюваннями податкового зако-
нодавства, які предметно стосуються подат-
кового контролю. Так, науковець структурує 
методи податкового контролю на наступні три 
тематичні блоки:

1) методи податкового контролю, які мають 
своїм завданням попередити порушення 
податкового законодавства (облік рахунків у 
фінансових установах; облік правозобов’яза-
них учасників податкових відносин; подат-
кове консультування; акумуляція податкової 
інформації);

2) методи податкового контролю, які при-
значені для встановлення порушень подат-
кового законодавства (перевірки платників 
податків; зустрічні звірки; акумуляція подат-
кової інформації);

3) методи податкового контролю, які 
мають своїм призначенням забезпечити усу-
нення порушень податкового законодавства 
(визначення грошових зобов’язань; стягнення 
податкового боргу; інвентаризація; направ-
лення вимог про усунення платником пору-
шень вимог податкового законодавства) [3].

До вищезазначеної системи методів 
податкового контролю є низка зауважень. 
По-перше, окреслені методи податкового 
контролю не зовсім чітко корелюються із нор-
мативно-закріпленими способами контролю, 
які отримали свою безпосередню формалі-
зацію у ст. 62 Податкового кодексу України 
(«Способи здійснення податкового контр-
олю»). У даному випадку ми відмічаємо, що 
слова «способи» та «методи» є семантично 
тотожними.

Так, в ст. 62 чітко визначаються 4 способи 
здійснення податкового контролю. Серед вище 
зазначених способів немає такого, наприклад, 
як податкове консультування чи стягнення 
податкового боргу. Відповідні процедури 
отримують свою реалізацію в зовсім інших 
сферах податкового адміністрування. Про-
цедури податкового консультування носять 
інформаційно-гарантійне призначення, тоді 
як стягнення податкового боргу – це проце-
дури забезпечувального характеру, які мають 
пост-контрольний характер. По-друге, в рам-
ках відповідної системи відбувається дублю-
вання одних і тих самих методів (мова йде 
про акумуляцію податкової інформації). В той 
же самий час, спроби структурування та сис-
тематизації методів податкового контролю 
заслуговують на увагу, адже це свідчить про 
спробу розібратися у змістовній природі про-
цедур податкового контролю.

Касьяненко Л. М. визначає податковий 
контроль як процедури, що пов’язані з пере-
віркою контролюючими органами належності 
обчислення платниками податків належних 
їм податкових зобов’язань,  повноти та своє-
часності сплати податків та інших загально-
обов’язкових платежів податкового характеру, 
встановлення та аналізі порушень допущених 
платниками податків [4, с. 77]. Не зважаючи 
на певну міру узагальненість зроблених нау-
ковцем формулювань вони відображають 
найбільш основні, іманентні риси податко-
вого контролю. При цьому послідовно здійс-
нено конкретизацію суб’єкта який бере без-
посередню участь у реалізації податкового 
контролю.

Васюк Ю. М. визначає податковий кон-
троль як систему заходів та дій, які мають 
своїм призначенням забезпечити контроль за 
належною реалізацією податкового законо-
давства, шляхом використання методів, форм 
та інструментів податкового контролю, з боку 
уповноважених на це владних суб’єктів та 
незалежних органів, задля: забезпечення гро-
шовими коштами відповідних публічних фон-
дів; превенції в аспекті виявлення відхилень 
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від належного застосування податково-право-
вих приписів;  притягнення винних суб’єктів 
до юридичної відповідальності; унеможлив-
лення повторення податкових правопорушень 
у майбутньому [5, с. 24-25].

У першу чергу, наведене визначення при-
вертає увагу своєю комплексністю. При цьому 
його не можна назвати в повній  мірі послі-
довним. Такого роду підхід обумовлюється 
тим, що ціла низка його змістовних елементів 
об’єктивно не відноситься до процедур подат-
кового контролю. Так, наприклад, питання 
притягнення до юридичної відповідально-
сті порушників податкового законодавства 
це вже процедурна площина, яка немає жод-
ного відношення до податкового контролю. 
Процедури притягнення платників податків 
до юридичної відповідальності мають само-
стійне значення. Їх не можна ототожнювати із 
податковим контролем. Більше того, на умов-
ній процедурній прямій податково-процедур-
ного регулювання між ними «розташовані» 
процедури вирішення податкових спорів (як 
адміністративні, так і судові процедури) та 
процедури забезпечувального характеру.

Безумовно, опосередковано процедури 
податкового контролю і справді мають вплив 
на притягнення платника податків до юри-
дичної відповідальності, адже саме за резуль-
татами реалізації податкового контролю фор-
мується базис на основі якого в подальшому 
платник податків і притягається до юридичної 
відповідальності. При цьому автор не зазна-
чив нічого про процедури, які і справді мають 
пряме відношення до податкового контролю 
(процедури обліку платників податків, проце-
дури інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності контролюючих органів тощо).

Своє визначення запропонував також Буг-
лаєв О. Ю., який відмічає, що податковий 
контроль – це самостійний елемент управ-
ління податковою системою, який створює 
умови для забезпечення дотримання приписів 
податкового законодавства [6, с. 132]. Відпо-
відне визначення має доволі теоретизований 
та узагальнений характер. При цьому подат-

ковий контроль, навряд чи, змістовно можна 
звести до елемента управління податковою 
системою. Податковий контроль це в першу 
чергу система специфічних, нормативно-ви-
значених податкових процедур. 

Таким чином, ми можемо резюмувати, що 
всі доктринальні визначення поняття «подат-
ковий контроль» мають переважно узагальне-
ний характер, а їх чи не головною іманентною 
рисою є підвищена міра теоретизації дефіні-
ційних положень. При цьому, жодне з визна-
чень не дублює легальну дефініцію досліджу-
ваної правової категорії. З одного боку такий 
підхід науковців це «плюс», адже вони не 
займаються простим дублюванням норматив-
них визначень, а з іншого боку відповідним 
дефініціям не завадила б більша міра спорід-
неності з нормативно-закріпленими форму-
люваннями.

У контексті відповідної проблематики, 
ми займаємо позицію згідно з якою немає 
якої-небудь логіки у перефразуванні норма-
тивних положень, які й формулюють визна-
чення поняття «податковий контроль». У той 
же самий час, доцільно окреслити коло специ-
фічних ознак, за посередництвом яких можна 
характеризувати досліджувану категорію. До 
таких ознак ми відносимо:

1) нормативно-теоретизований характер 
податкового контролю;

2) системність та комплексність податко-
вого контролю;

3) наскрізний характер податкового контр-
олю.

У подальшому пропонуємо більш детально 
розглянути кожну із відповідних ознак.

І. Нормативно-теоретизований харак-
тер податкового контролю. Нормативна 
основа регламентації процедур податкового 
контролю отримує свою фіксацію в Главі 
5 Податкового кодексу України  («Податковий 
контроль»). Фактично, якщо проаналізувати 
зміст Глави 5, то можна виокремити наступні 
змістовні блоки: 

1) дефініція поняття «податковий кон-
троль»;
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2) окреслення суб’єктного складу, а 
саме органів, які провадять податковий  
контроль;

3) система способів здійснення податко-
вого контролю.

При цьому саме визначення податкового 
контролю має радше інформаційно-деклара-
тивний характер, аніж практично-процедур-
ний. Такого роду підхід обумовлюється тим, що 
конкретизація процедур податкового контролю 
відбувається тільки у Главах 6 – 8 Податкового 
кодексу України, в яких отримують свою фор-
малізацію процедурні особливості реалізації 
способів податкового контролю. Що ж стосу-
ється Глави 5, то в ній відсутня будь-яка прак-
тично-процедурна складова. Це у свою чергу і 
обумовлює теоретичний характер податкового 
контролю, як явища комплексного, процедурна 
складова якого конкретизується в окремих 
податкових процедурах, що системно інтегру-
ються в ньому.

ІІ. Системність та комплексність подат-
кового контролю. Системність податкового 
контролю обумовлюється його інтегратив-

ними складниками. Так, податковий контроль, 
фактично, формується за рахунок самостій-
них податкових процедур (див. рис. 1).

Що ж стосується методу податко-
вого контролю, що формалізований у 
пп. 62.1.4 п. 62.1 ст. 62 Податкового кодексу 
України (моніторинг контрольованих опера-
цій та опитування посадових осіб платника 
податків відповідно до ст. 39 Податкового 
кодексу України), то він має радше технічний 
характер.

ІІІ. Наскрізний характер податкового 
контролю. На умовній правореалізаційній 
процедурній прямій процедури податкового 
контролю не мають чітко детермінованого 
місця. Більше того, самі інтегративні склад-
ники податкового контролю можуть реалізо-
вуватися на різних стадіях виконання податко-
вого обов’язку. Так, облік платників податків, 
як правило є саме першою процедурною ста-
дією на такій умовній прямій розвитку подат-
кових відносин. Відповідна невизначеність 
місця податкового контролю і обумовлює 
його наскрізний характер.

Рис. 1. Система процедур податкового контролю
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Анотація
У статті на підставі аналізу чинного законодавства України було розглянуто комплексність 

та системність процедур податкового контролю. Автор зазначає, що платник податків зако-
номірно прагне мінімізувати міру своїх «економічних втрат» від сплати загальнообов’язко-
вих платежів податкового характеру. У податковому законодавстві сформульоване легальне 
визначення поняття «податкового контролю», проте в науці податкового права склалася ціла 
низка підходів до окреслення доктринальних дефініції відповідного поняття. Автором було 
детально та ґрунтовно досліджено підходи до різноманітних доктринальних дефініції подат-
кового контролю. На основі аналізу наукових праць була здійснена структуризація методів 
податкового контролю, зокрема на три тематичні блоки: методи податкового контролю, які 
мають своїм завданням попередити порушення податкового законодавства; методи податко-
вого контролю, які призначені для встановлення порушень податкового законодавства; методи 
податкового контролю, які мають своїм призначенням забезпечити усунення порушень подат-
кового законодавства. Науковцями було зазначено, що податковим контролем є самостійний 
елемент управління податковою системою, який створює умови для забезпечення дотримання 
приписів податкового законодавства. Однак автор наголошує на тому, що відповідне визна-
чення має доволі теоретизований та узагальнений характер. У першу чергу податковий кон-
троль характеризується системою специфічних, нормативно-визначених податкових проце-
дур. Автор резюмує, що всі доктринальні визначення поняття «податковий контроль» мають 
переважно узагальнений характер, а їх чи не головною іманентною рисою є підвищена міра 
теоретизації дефініційних положень. При цьому, жодне з визначень не дублює легальну дефі-
ніцію досліджуваної правової категорії. Автором було досліджено та детально розглянуто коло 
специфічних ознак, за посередництвом яких можна характеризувати досліджувану категорію. 
До таких ознак автором було відносено: нормативно-теоретизований характер податкового 
контролю; системність та комплексність податкового контролю; наскрізний характер податко-
вого контролю. Була розроблена схема системи процедур податкового контролю.

Ключові слова: процедура, податковий контроль, методи податкового контролю, комплек-
сність та системність.

Daniyelyn S.A. Complexity and systematicity of tax control procedures
Summary
The article, based on the analysis of the current legislation of Ukraine, considered the complexity 

and systematic nature of tax control procedures. The author notes that the taxpayer naturally seeks to 
minimize the extent of their «economic losses» from the payment of mandatory tax payments. In the 
tax legislation the legal definition of the concept of «tax control» is formulated, however in science 
of the tax law the number of approaches to delineation of doctrinal definitions of the corresponding 
concept has developed. The author has studied in detail and thoroughly the approaches to various 
doctrinal definitions of tax control. Based on the analysis of scientific works the structuring of methods 
of tax control was carried out, on three thematic blocks: methods of tax control which have the task 
to prevent infringements of the tax legislation; methods of tax control, which are designed to identify 
violations of tax legislation; methods of tax control, which are intended to ensure the elimination of 
violations of tax legislation. Researchers have noted that tax control is an independent element of 
tax system management, which creates conditions to ensure compliance with the requirements of 
tax legislation. However, the author emphasizes that the relevant definition is quite theorized and 
generalized. First, tax control is characterized by a system of specific, regulatory, and defined tax 
procedures. The author summarizes that all doctrinal definitions of the concept of «tax control» are 
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mostly generalized, and their main immanent feature is an increased degree of theorizing of definition 
provisions. At the same time, none of the definitions duplicates the legal definition of the studied legal 
category. The author investigated and considered in detail the range of specific features, through which 
it is possible to characterize the studied category. Such features of the author included: normative-
theorized nature of tax control; systematic and comprehensive tax control; the pervasive nature of tax 
control. A scheme of the system of tax control procedures was developed.

Key words: procedure, tax control, methods of tax control, complexity and systematization.
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ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ЩОДО РОЗУМІННЯ КОРУПЦІЙНИХ 
ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Вступ. Корупція є глобальною пробле-
мою сьогодення. Проте завдяки ефективній 
антикорупційній політиці в різних країнах її 
рівень суттєво відрізняється. За результатами 
дослідження всесвітньо відомої міжнародної 
організації Transparency International за Індек-
сом сприйняття корупції у 2019 році [1] Укра-
їна посіла лише 126 місце зі 180 країн світу 
(на рівні з Азербайджаном, Джибуті та Кир-
гизстаном), набравши 30 балів зі 100 можли-
вих. Хоча, наприклад, Польща знаходиться на 
41 місці, Словаччина – на 59, не кажучи вже 
про постійних лідерів рейтингу (Данія, Нова 
Зеландія, країни Західної Європи тощо), у 
яких рівень корупції є найнижчим.

Окремі аспекти запобігання корупції в різ-
них галузях права досліджували В.Б. Авер’я-
нов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, О.Ю. Бусол, 
Є.В. Вандін, О.О. Гейц, Т.Є. Кагановська, 
А.В. Линник, В.М. Мартиненко, М.І. Мель-
ник, Є.В. Невмержицький, О.М. Олешко, 
С.С. Рогульський, Б.В. Романюк, Т.В. Хаба-
рова, М.І. Хавронюк, та інші. Проте поняття та 
види корупційних та пов’язаних з корупцією 
правопорушень висвітлені фрагментарно та 
хаотично, що вимагає подальшого наукового 
розвитку даної проблематики.

Постановка завдання. Метою статті є 
дослідження поняття та видів корупційних та 
пов’язаних з корупцією правопорушень.

Результати дослідження. Незважаючи на 
такий незадовільний стан корупції в Україні, 
із наданих Transparency International ще на 
початку 2019 року дванадцяти рекомендацій 
для України, спрямованих на покращення 

показників Індексу сприйняття корупції, на 
кінець року, в останньому його кварталі, було 
виконано (чи частково виконано) лише шість 
із них [2]. Тому не дивно, що у Стратегії роз-
витку Національного агентства з питань запо-
бігання корупції (НАЗК) на 2017 – 2020 роки 
та планах з її реалізації прямо зазначається, 
що корупція дуже поширена в Україні, про-
низує всі рівні публічного управління та при-
ватного сектору, підриває верховенство права 
і руйнує демократичні інститути, і залиша-
ється одним із ключових викликів для соці-
ально-економічного розвитку держави [3].

Станом на грудень 2019 року Національ-
ним агентством з питань запобігання коруп-
ції (НАЗК) зафіксовано 2102 адміністративні 
правопорушення, в тому числі 16 порушень 
обмежень щодо сумісництва та суміщення з 
іншими видами діяльності; 673 порушення 
вимог фінансового контролю; 5 порушень 
встановлених законом обмежень щодо одер-
жання подарунків; 165 порушень вимог 
щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів; 68 випадків невиконання закон-
них вимог (приписів) НАЗК; 902 порушення 
порядку надання або отримання внеску на 
підтримку політичної партії тощо; 272 пору-
шення порядку подання фінансового звіту про 
надходження і використання коштів вибор-
чого фонду, звіту партії про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового харак-
теру; 1 випадок незаконного використання 
інформації, що стала відома особі у зв’язку 
із виконанням службових повноважень [4], 
тощо. Тому актуальним є дослідження коруп-
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ційних та пов’язаних з корупцією правопору-
шень в контексті їх ефективного запобігання.

Варто зазначити, що поняття корупційних 
та пов’язаних з корупцією правопорушень 
трактуються законодавцем у положеннях 
ст.1 Закону України «Про запобігання коруп-
ції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Зокрема, 
зазначається, що:

− корупційним правопорушенням є 
діяння, що містить ознаки корупції, вчинене 
особою, зазначеною у ч.1 ст.3 Закону України 
«Про запобігання корупції», за яке законом 
встановлено кримінальну, дисциплінарну та/
або цивільно-правову відповідальність;

− правопорушенням, пов’язаним із коруп-
цією, є діяння, що не містить ознак корупції, 
але порушує встановлені Законом України 
«Про запобігання корупції» вимоги, заборони 
та обмеження, вчинене особою, зазначеною 
у ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання 
корупції», за яке законом встановлено кримі-
нальну, адміністративну, дисциплінарну та/
або цивільно-правову відповідальність [5].

Як бачимо, хоча досліджувані поняття і 
визначені в Законі, проте, виходячи з наве-
деного трактування, потребують детального 
аналізу й конкретизації.

По-перше, сутнісною відмінністю коруп-
ційного та пов’язаного з корупцією правопо-
рушення є наявність / відсутність ознак коруп-
ції, проте не уточняється, яких саме. На нашу 
думку, ознаки корупції стають очевидними з 
визначення власне корупції, що відповідно до 
ст. 1 Закону України «Про запобігання коруп-
ції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII є викорис-
танням особою, зазначеною у ч.1 ст.3 Закону 
України «Про запобігання корупції», нада-
них їй службових повноважень чи пов’яза-
них з ними можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняттям такої 
вигоди чи прийняттям обіцянки / пропозиції 
такої вигоди для себе чи інших осіб або від-
повідно обіцянкою / пропозицією чи надан-
ням неправомірної вигоди особі, зазначеній 
у ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання 
корупції», або на її вимогу іншим фізичним 

чи юридичним особам з метою схилити цю 
особу до протиправного використання нада-
них їй службових повноважень чи пов’язаних 
з ними можливостей [5].

По-друге, правопорушення, пов’язане з 
корупцією, передбачає діяння, що не містить 
ознак корупції, але порушує встановлені 
Законом України «Про запобігання корупції» 
вимоги, заборони та обмеження, що наво-
дяться в розділі IV «Запобігання корупційним 
та пов’язаним з корупцією правопорушенням» 
Закону України «Про запобігання корупції»: 

1) обмеження щодо використання службо-
вих повноважень чи свого становища (ст. 22) – 
особам, зазначеним у ч.1 ст.3 Закону України 
«Про запобігання корупції», забороняється 
використовувати свої службові повноваження 
або своє становище та пов’язані з цим можли-
вості з метою одержання неправомірної вигоди 
для себе чи інших осіб, у тому числі вико-
ристовувати будь-яке державне чи комунальне 
майно або кошти в приватних інтересах;

2) обмеження щодо одержання пода-
рунків (ст. 23) – особам, зазначеним у 
пп. 1,2 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобі-
гання корупції», забороняється безпосеред-
ньо або через інших осіб вимагати, просити, 
одержувати подарунки для себе чи близьких 
їм осіб від юридичних або фізичних осіб у 
зв’язку із здійсненням такими особами діяль-
ності, пов’язаної із виконанням функцій дер-
жави або місцевого самоврядування; якщо 
особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні 
такої особи (допускається прийняття пода-
рунків, які відповідають загальновизнаним 
уявленням про гостинність, якщо їх вартість 
не перевищує один прожитковий мінімум для 
працездатних осіб одноразово, а сукупна вар-
тість подарунків, отриманих від однієї особи 
(групи осіб) протягом року, не перевищує 
двох прожиткових мінімумів);

3) вимоги щодо запобігання одержанню 
неправомірної вигоди або подарунка та пово-
дження з ними (ст.24); 

4) обмеження щодо сумісництва та сумі-
щення з іншими видами діяльності (ст.25) 
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- особам, зазначеним у п.1 ч.1 ст.3 Закону 
України «Про запобігання корупції», забо-
роняється займатися іншою оплачуваною 
(крім викладацької, наукової і творчої діяль-
ності, медичної практики, інструкторської та 
суддівської практики із спорту) або підпри-
ємницькою діяльністю, якщо інше не перед-
бачено Конституцією або законами України; 
входити до складу правління, інших вико-
навчих чи контрольних органів, наглядової 
ради підприємства або організації, що має 
на меті одержання прибутку (крім випадків, 
коли особи здійснюють функції з управління 
акціями (частками, паями), що належать дер-
жаві чи територіальній громаді, та представ-
ляють інтереси держави чи територіальної 
громади в раді (спостережній раді), ревізійній 
комісії господарської організації), якщо інше 
не передбачено Конституцією або законами 
України;

5) обмеження після припинення діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій держави, 
місцевого самоврядування (ст.26) – особам, 
уповноваженим на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, зазначе-
ним у п.1 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запо-
бігання корупції», які звільнилися або іншим 
чином припинили діяльність, пов’язану з 
виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, забороняється: а) протягом 
року з дня припинення відповідної діяльності 
укладати трудові договори (контракти) або 
вчиняти правочини у сфері підприємниць-
кої діяльності з юридичними особами при-
ватного права або фізичними особами – під-
приємцями, якщо особи, зазначені в абзаці 
першому цієї частини, протягом року до дня 
припинення виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування здійснювали пов-
новаження з контролю, нагляду або підго-
товки чи прийняття відповідних рішень щодо 
діяльності цих юридичних осіб або фізичних 
осіб – підприємців; б) розголошувати або 
використовувати в інший спосіб у своїх інтер-
есах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку 
з виконанням службових повноважень, крім 

випадків, встановлених законом; в) протягом 
року з дня припинення відповідної діяльно-
сті представляти інтереси будь-якої особи 
у справах (у тому числі в тих, що розгляда-
ються в судах), в яких іншою стороною є 
орган, підприємство, установа, організація, в 
якому (яких) вони працювали на момент при-
пинення зазначеної діяльності.

6) обмеження спільної роботи близьких 
осіб (ст. 27) – особи, зазначені у підпунктах 
«а», «в» - «з» п.1 ч.1 ст. 3 Закону України 
«Про запобігання корупції», не можуть мати 
у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб 
або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з 
виконанням повноважень близьким їм особам 
(а особи, які претендують на зайняття посад, 
зазначених у вказаних підпунктах, зобов’язані 
повідомити керівництво органу, на посаду в 
якому вони претендують, про працюючих у 
цьому органі близьких їм осіб) [5].

По-третє, сутнісні відмінності в понят-
тях корупційного та пов’язаного з корупцією 
правопорушень полягає у виді відповідаль-
ності за вчинене діяння. У першому випадку 
передбачена кримінальна, дисциплінарна 
та/або цивільно-правова відповідальність, 
у другому – кримінальна, адміністративна, 
дисциплінарна та/або цивільно-правова від-
повідальність. Тобто адміністративна відпо-
відальність може мати місце лише у випадку 
пов’язаного з корупцією правопорушення, на 
відміну від корупційного. 

Детально питання відповідальності за 
корупційні або пов’язані з корупцією право-
порушення регламентується положеннями 
розділу XI Закону України «Про запобігання 
корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII, а також 
Кримінального кодексу України від 5 квітня 
2001 року № 2341-III, Кодексом України про 
адміністративні правопорушення від 7 грудня 
1984 року № 8073-X зі змін. та доп., тощо.

Зокрема, корупційними злочинами від-
повідно до Кримінального кодексу України 
вважаються злочини, передбачені статтями 
191 (привласнення, розтрата майна або заво-
лодіння ним шляхом зловживання службовим 
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становищем), 262 (викрадення, привласнення, 
вимагання вогнепальної зброї, бойових при-
пасів, вибухових речовин чи радіоактивних 
матеріалів або заволодіння ними шляхом шах-
райства або зловживанням службовим ста-
новищем), 308 (викрадення, привласнення, 
вимагання наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів чи заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживання 
службовим становищем), 312 (викрадення, 
привласнення, вимагання прекурсорів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем), 
313 (викрадення, привласнення, вимагання 
обладнання, призначеного для виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом 
шахрайства або зловживання службовим 
становищем та інші незаконні дії з таким 
обладнанням), 320 (порушення встановлених 
правил обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин, їх аналогів або прекурсорів), 
357 (викрадення, привласнення, вимагання 
документів, штампів, печаток, заволодіння 
ними шляхом шахрайства чи зловживання 
службовим становищем або їх пошкодження), 
410 (викрадення, привласнення, вимагання 
військовослужбовцем зброї, бойових припа-
сів, вибухових або інших бойових речовин, 
засобів пересування, військової та спеціаль-
ної техніки чи іншого військового майна, а 
також заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим становищем), 
у випадку їх вчинення шляхом зловживання 
службовим становищем, а також злочини, 
передбачені статтями 210 (нецільове викори-
стання бюджетних коштів, здійсненню видат-
ків бюджету чи надання кредитів з бюджету 
без встановлених бюджетних призначень 
або з їх перевищенням), 354 (підкуп праців-
ника підприємства, установи чи організації), 
364 (зловживання владою або службовим ста-
новищем), 364-1 (зловживання повноважен-
нями службовою особою юридичної особи 
приватного права незалежно від організацій-
но-правової форми), 365-2 (зловживання пов-

новаженнями особами, які надають публічні 
послуги), 366-1 (декларування недостовірної 
інформації), 368 (прийняття пропозиції, обі-
цянки або одержання неправомірно вигоди 
службовою особою), 368-2 (незаконне збага-
чення), 368-3 (підкуп службової особи юри-
дичної особи приватного праві незалежно від 
організаційно-правової форми), 368-4 (підкуп 
особи, яка надає публічні послуги), 368-5 (неза-
конне збагачення), 369 (пропозиція, обіцянка 
або надання неправомірної вигоді службовій 
особі), 369-2 (зловживання впливом) Кримі-
нального кодексу України [6].

Глава 13-А Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення врегульовує 
адміністративні правопорушення, пов’язані 
з корупцією: порушення обмежень щодо 
сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності (ст.172-4); порушення встановле-
них законом обмежень щодо одержання пода-
рунків (ст.172-5); порушення вимог фінансо-
вого контролю (ст.172-6); порушення вимог 
щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів (ст.172-7); незаконне використання 
інформації, що стала відома особі у зв’язку з 
виконанням службових або інших визначених 
законом повноважень (ст.172-8); порушення 
встановлених законом обмежень після припи-
нення повноважень члена Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (ст.172-8-
1); невжиття заходів щодо протидії корупції 
(ст.172-9); порушення заборони розміщення 
ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням 
офіційним спортивним змаганням (ст.172-9-
1); порушення законодавства у сфері оцінки 
впливу на довкілля (ст.172-9-2) [7].

Варто зауважити й те, що відомості про 
осіб, яких притягнуто до кримінальної, адмі-
ністративної, дисциплінарної або цивіль-
но-правової відповідальності за вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, а також про юридичних 
осіб, до яких застосовано заходи криміналь-
но-правового характеру у зв’язку з вчиненням 
корупційного правопорушення, вносяться до 
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Єдиного державного реєстру осіб, які вчи-
нили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення, що формується та ведеться 
НАЗК. Відомості про осіб, які входять до осо-
бового складу органів, що провадять опера-
тивно-розшукову або розвідувальну чи контр-
розвідувальну діяльність, належність яких до 
вказаних органів становить державну таєм-
ницю, та яких притягнуто до відповідально-
сті за вчинення корупційних правопорушень, 
вносяться до розділу з обмеженим доступом 
Єдиного державного реєстру осіб, які вчи-
нили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення (ст. 59 Закону України «Про 
запобігання корупції») [5].

Як зазначається в рішенні НАЗК від 
09.02.2018 р. № 166 «Про затвердження Поло-
ження про Єдиний державний реєстр осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення», даний реєстр представляє 
собою електронну базу даних, що ведеться з 
метою: 1) забезпечення єдиного обліку осіб, 
які вчинили корупційні або пов’язані з коруп-
цією правопорушення, та юридичних осіб, до 
яких застосовано заходи кримінально-право-
вого характеру у зв’язку з вчиненням корупцій-
ного правопорушення; 2) забезпечення в уста-
новленому порядку проведення спеціальної 
перевірки відомостей стосовно осіб, які пре-
тендують на зайняття посад, які передбачають 
зайняття відповідального або особливо відпо-
відального становища, та посад з підвищеним 
корупційним ризиком; 3) аналізу відомостей 

про осіб, які вчинили корупційні або пов’я-
зані з корупцією правопорушення, з метою 
визначення сфер державної політики та посад, 
пов’язаних з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування, з найбільш коруп-
ційними ризиками, а також формування та реа-
лізації державної антикорупційної політики; 4) 
аналізу відомостей про юридичних осіб, до 
яких застосовано заходи кримінально-право-
вого характеру у зв’язку з вчиненням коруп-
ційного правопорушення [8].

Висновки. Підсумовуючи вище сказане, 
вважаємо, що поняття корупційних і пов’я-
заних з корупцією правопорушень визначені 
законодавцем у ст. 1 Закону України «Про 
запобігання корупції», ретельний аналіз поло-
жень якого уможливлює виділення ключових 
сутнісних характеристик, за якими розмежо-
вуються безпосередньо корупційні правопо-
рушення та пов’язані з корупцією правопору-
шення, а саме: 

1) наявність / відсутність ознак корупції 
у вчиненому діянні (у випадку корупційного 
правопорушення мають місце ознаки коруп-
ції тоді, як пов’язане з корупцією правопору-
шення не містить ознак корупції, але порушує 
встановлені Законом України «Про запобі-
гання корупції» вимоги, заборони та обме-
ження);

2) відмінності у видах відповідальності за 
вчинене діяння (корупційне правопорушення 
не передбачає адміністративної відповідаль-
ності), тощо.

Анотація
Стаття присвячена дослідженню поняття та видів корупційних та пов’язаних з корупцією 

правопорушень. Акцентується увага на незадовільному стані корупції в Україні, яка дуже поши-
рена в Україні та пронизує всі рівні публічного управління та приватного сектору, підриває 
верховенство права і руйнує демократичні інститути, і залишається одним із ключових викли-
ків для соціально-економічного розвитку держави. Аналізуються положення статті 1 Закону 
України «Про запобігання корупції» у контексті того, що, по-перше, корупційним правопору-
шенням є діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 
3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дис-
циплінарну та/або цивільно-правову відповідальність, та, по-друге, правопорушенням, пов’я-
заним із корупцією, є діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом 
України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазна-
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ченою у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встанов-
лено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. 
Робиться висновок про те, що, виходячи з положень статті 1 Закону України «Про запобігання 
корупції» сутнісною відмінністю корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення є 
наявність / відсутність ознак корупції, проте не уточняється, яких саме. Сутнісні відмінності в 
поняттях корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушень полягає у виді відповідаль-
ності за вчинене діяння. У першому випадку передбачена кримінальна, дисциплінарна та/або 
цивільно-правова відповідальність, у другому – кримінальна, адміністративна, дисциплінарна 
та/або цивільно-правова відповідальність. Тобто адміністративна відповідальність може мати 
місце лише у випадку пов’язаного з корупцією правопорушення, на відміну від корупційного. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, корупційне правопорушення, 
пов’язане з корупцією правопорушення, обмеження, адміністративна відповідальність, кримі-
нальна відповідальність.

Vasylenko O.Yu. Some notes on understanding corruption offenses and corruption-related 
offenses

Summary
The article is devoted to the study of the concept and types of corruption offenses and corruption-

related offenses. Attention is focused on the unsatisfactory state of corruption, which is very widespread 
in Ukraine and permeates all levels of public administration and the private sector, undermines the 
rule of law and destroys democratic institutions, and remains one of the key challenges for the socio-
economic development of the state. The provisions of Article 1 of the Law of Ukraine «On Prevention 
of Corruption» are analyzed in the context of the fact that, firstly, a corruption offense is an act 
containing signs of corruption, committed by a person specified in Part 1 of Article 3 of the Law 
of Ukraine «On Prevention of Corruption», for which criminal, disciplinary and/or civil liability is 
established by law, and, secondly, an offense related to corruption is an act that does not contain signs 
of corruption, but violates the requirements, prohibitions and restrictions established by the Law of 
Ukraine «On Prevention of Corruption», committed by a person specified in part 1 of Article 3 of the 
Law of Ukraine «On Prevention of Corruption», for which criminal, administrative, disciplinary and/
or civil liability is established by law. It is concluded that, based on the provisions of Article 1 of the 
Law of Ukraine «On Prevention of Corruption», the essential difference between corruption offenses 
and corruption-related offenses is the presence / absence of signs of corruption, but it is not specified 
which ones. The essential differences in the concepts of corruption offenses and corruption-related 
offenses lie in the type of responsibility for the committed act. In the first case, criminal, disciplinary 
and/or civil liability is provided, in the second – criminal, administrative, disciplinary and/or civil 
liability. That is, administrative responsibility can take place only in the case of an offense related to 
corruption, as opposed to a corruption offense.

Key words: administrative and legal regulation, corruption offence, corruption-related offenses, 
limitation, administrative responsibility, criminal liability.
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ 

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Досудове розслідування кримінальних 
правопорушень проти безпеки руху та екс-
плуатації транспортних засобів відрізняється 
від досудового розслідування інших кримі-
нальних правопорушень більшою залежністю 
від спеціальних знань та надзвичайно різно-
манітним спектром судових експертиз та їх 
значимістю в доказуванні.

Слідчий, може звертатися за консуль-
тацією, як до судово-експертних установ, 
автогосподарств, так і до приватних спеціа-
лістів-автотехніків. Використання консульта-
ційної допомоги кваліфікованого спеціаліста 
може істотно полегшити процес розкриття 
та розслідування ДТП. Необхідність у такій 
допомозі може відчуватися протягом усього 
ходу розслідування. За таких умов великого 
значення набуває вибір консультанта. Проте, 
при вчиненні ДТП на регульованих пере-
хрестях слідчі досить часто звертаються за 
консультацією і до співробітників служб, які 
забезпечують роботу світлофорних об’єк-
тів на даній ділянці дороги і безпеку руху на 
перехресті (зокрема, для того щоб встановити 
режим роботи світлофорного об’єкта).

Відразу зазначимо, що метод використання 
рулетки під час реєстрації ДТП можливий, 
але застарілий, метод фотознімання більш 
ефективний, але науково-технічний прогрес 
не стоїть на місці. Запроваджено революційну 
технологію реєстрації ДТП ‒ метод наземного 
лазерного сканування. 

Модель ДТП створює лазерний ска-
нер [1] – прилад, оснащений високошвидкіс-

ним безвідображувальним лазерним дально-
міром і системою зміни напрямку променя 
лазера – спеціальне поворотне дзеркало. 
Лазерний сканер виконує наведену техно-
логію вимірів. Результатом його роботи є 
велика кількість хмар точок з обчисленими 
тримірними координатами. Сутність техноло-
гії наземного лазерного сканування реалізу-
ється безпосередньо виміром відстані до всіх 
визначених точок за допомогою лазерного 
безвідображувального дальноміра. У біль-
шості конструкцій сканерів використовують 
імпульсний лазерний дальномір. На шляху 
до об’єкта імпульси лазерного випроміню-
вання проходять через систему дзеркал, які 
здійснюють пошагове відхилення лазерного 
променя. Пошкодження та обстановка місця 
пригоди швидко реєструється у цифровому 
вигляді, а оброблення й оформлення відбу-
вається в умовах офісу. Результати створеної 
моделі передаються в програми САПР через 
формати dxf, dwg, txt та власний формат coe 
(Cloudworx Object Exchange). В подальшому 
дані не зможуть бути відредаговані або змі-
нені. Після збору й оброблення даних отри-
мують закінчену тримірну картину з місця 
пригоди, місцевості ДТП. Завдяки своїй уні-
версальності й високому ступеню автомати-
зації процесів вимірювання лазерний сканер 
є не просто геодезичним приладом, він може 
стати інструментом реєстрації та аналізу 
ДТП [2, с. 20].

Крім цього, науковці раніше не розглядали 
можливості вдосконалити процес реєстрації 
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ДТП, використовуючи безпілотні апарати, 
проте закордонні вчені Analist Group вже 
почали тестувати метод реконструкції і вимі-
рювання аварій [3]. Уся операція полягає в 
тому, що на місці аварії необхідно виконати 
одне вимірювання на землі, після чого здійс-
нити послідовне аерознімання за допомогою 
БПЛА. Послідовні знімки, отримані в резуль-
таті аерознімання, подаються в автоматичне 
фотограмметричне програмне забезпечення 
Pix4D для побудови ортомозаїчної і триви-
мірної моделі досліджуваної області ділянки 
ДТП. Проект, побудований в Pix4D, потім 
переноситься в Analist CLOUD, який автома-
тично будує найбільш точну масштабовану 
модель з виведеним виміром, який отримано 
з Leica. На цьому етапі можна продовжити 
усі вимірювання, просто натискаючи кно-
пку маніпулятора від точці до точки. Вставка 
виміру, проведеного на землі біля місця 
дорожньо-транспортної пригоди, має дуже 
важливе значення для того, щоб відмасшта-
бувати проект. При натисканні від точки до 
точки і вставці відстані весь проект масшта-
бується, що дозволяє отримати будь-яку від-
стань.

Поряд із цим, практика досудового роз-
слідування, свідчить, що одним з основних 
джерел доказів у цій категорії кримінальних 
правопорушень є висновки автотехнічної, 
транспортно-трасологічної та судово-ме-
дичної експертиз (проведене нами вибіркове 
вивчення кримінальних проваджень пока-
зало, що судово-медична експертиза проводи-
лась у 100 %, а автотехнічна у 90 % випадків).

Автотехнічна експертиза – дослідження 
обставин, що стосуються ДТП, окремих 
її питань, а також технічного стану тран-
спортних засобів, їх деталей, вузлів і агрега-
тів [4, с. 14]. Так, головними завданнями цієї 
експертизи є: 

– встановлення несправностей транспорт-
ного засобу, які загрожували безпеці руху, 
причин та часу їхнього виникнення (до ДТП 
чи внаслідок неї або після неї), можливості 
виявлення несправності загальноприйнятими 

методами контролю за технічним станом 
транспортного засобу; 

– визначення механізму впливу несправно-
сті на виникнення та перебіг пригоди;

– встановлення механізму ДТП та її еле-
ментів: швидкості руху (при наявності слідів 
гальмування та за пошкодженнями), гальмів-
ного та зупинного шляхів, траєкторії руху, 
віддалі, пройденої транспортним засобом 
за певні проміжки часу, та інших просторо-
во-динамічних характеристик пригоди; 

– встановлення відповідності дій водія 
транспортного засобу в тій чи іншій дорож-
ній ситуації технічним вимогам Правил 
дорожнього руху, наявності у водія техніч-
ної можливості запобігти пригоді з моменту 
виникнення небезпеки, відповідності з тех-
нічної точки зору дій водія вимогам Правил 
дорожнього руху, а також встановлення при-
чинно-наслідкового зв’язку між діями водія 
та ДТП. 

Перед автотехнічною експертизою можуть 
бути поставлені й інші завдання, вирішення 
яких пов’язане з дослідженням технічного 
стану транспортного засобу, дорожньої обста-
новки і дій учасників дорожньої події. 

Варто зазначити, що створення науко-
во-технічних і кримінально-процесуальних 
основ використання спеціальних знань в 
галузі судової автотехніки стало можливим 
завдяки інтеграції інженерно-технічних та 
кримінально-правових галузей знань. Прове-
дення судово-автотехнічної експертизи, як і 
будь-якої іншої, має на меті проведення таких 
етапів: підготовчого, основного (дослідниць-
кого) й заключного. 

На підготовчому етапі слідчий, дізнавач 
або суд приймають такі рішення: а) про визна-
чення предмета експертизи і формулювання 
переліку питань, необхідних для вирішення 
за допомогою судової автотехнічної експер-
тизи; б) про збирання необхідних вихідних 
даних; в) про визначення моменту призна-
чення експертизи; г) про вибір місця прове-
дення експертного дослідження; д) про вибір 
експерта-автотехніка [5]. 
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При вчиненні кримінальних правопору-
шень проти безпеки руху та експлуатації тран-
спорту слідчий повинен призначити судову 
автотехнічну експертизу за наявності таких 
умов: а) потреби слідства у використанні спе-
ціальних знань для встановлення нових обста-
вин та перевірки наявних відомостей у справі; 
б) неможливості отримання нових фактичних 
даних та перевірки наявних у справі без прове-
дення спеціального дослідження в галузі судо-
вої автотехніки; в) необхідності в закріпленні 
отриманих фактичних даних у висновку екс-
перта як джерела доказів.

Як свідчать результати проведеного 
нами опитування спеціалістів та експертів, 
основними недоліками у призначенні авто-
технічних експертиз є неправильність, або 
нечіткість формулювання запитань (34,5 %); 
подання невідповідних зразків (21,5 %); 
подання непридатних об’єктів (18 %); непов-
нота постановки завдань експертові (16 %) 
(додаток В).

У свою чергу, результати, отримані при 
вивченні кримінальних проваджень, свідчать 
про прагнення багатьох слідчих обмежува-
тися постановкою питань загального харак-
теру: 

– Чи була у водія технічна можливість 
запобігання ДТП? 

– Чи відповідали дії водія з технічної точки 
зору вимогам безпеки дорожнього руху?

– Якими вимогами Правил дорожнього 
руху в даній дорожній обстановці слід було 
керуватися водієві? 

Втім, залежно від виду ДТП і обставин 
кримінального провадження слідчий пови-
нен поставити перед експертом конкретні 
питання. Зокрема, при вчиненні криміналь-
ного правопорушення шляхом наїзду на 
пішохода важливе значення має вирішення 
таких питань: якою була швидкість тран-
спортного засобу до моменту початку галь-
мування; який зупинний шлях має автомобіль 
в даних дорожніх умовах; час, необхідний 
для зупинки транспортного засобу; час руху 
пішохода до місця наїзду з моменту виник-

нення небезпечної дорожньої обстановки; 
відстань між автомобілем і пішоходом у 
момент виникнення небезпечної дорожньої 
обстановки; якою була відстань між автомо-
білем і пішоходом, коли транспортний засіб 
знаходився від місця наїзду на рівному галь-
мівному відрізку шляху; чи була можливість 
в пішохода віддалитися на безпечну відстань 
від смуги проходження автомобіля при його 
своєчасному гальмуванні тощо.

При цьому, необхідно критично ставитись 
до поняття «Аварійна обстановка», яке інколи 
трапляється у висновках судових експертів. 
У більшості випадків судові експерти пра-
вильно трактують це словосполучення – як 
певну стадію розгортання дорожньо-тран-
спортної ситуації, коли ніякі прийоми керу-
вання транспортним засобом не забезпечу-
ють відвернення чи зменшення негативних 
наслідків. 

Якщо аварійна обстановка виникла внас-
лідок порушень правил безпеки руху та екс-
плуатації транспортного засобу, допущених 
його водієм, він повинен нести відповідаль-
ність у залежності від настання наслідків. 
Якщо ж причиною аварійної обстановки 
були дії інших осіб, чи непереборної сили, 
відповідальність цього водія виключається. 
Тобто в цьому розумінні зміст поняття «ава-
рійна обстановка» подібний до змісту поняття 
«непереборна сила». Проте, деякі експерти 
у своїх висновках пишуть: «…водій своїми 
односторонніми діями не міг відвернути наїзд 
(або зіткнення), а тому він перебував в аварій-
ній обстановці, а дії водія в аварійній обста-
новці ПДР не регламентуються». На підставі 
цих міркувань експерт приходить до висновку 
про те, що порушень ПДР в діях водія немає. 

З таким тлумаченням поняття «аварійна 
обстановка» погодитися не можна. По-перше, 
в КК України, серед обставин, що виключа-
ють злочинність діяння, нема поняття «ава-
рійної обстановки». По-друге, такий висно-
вок є виходом експерта за межі спеціальних 
знань, по суті він переходить до розгляду 
правового питання. По-третє, поки водій зна-
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ходиться за кермом транспортного засобу, 
він повинен, як вже було зазначено, вживати 
заходів до запобігання (зменшення) суспіль-
ної шкоди. Зокрема, повинен гальмувати, 
навіть коли гальмівний шлях менший за від-
стань до перешкоди, адже чим менша швид-
кість, тим менші наслідки наїзду. Не повинен 
виїжджати на зустрічну смугу, навіть якщо 
зустрічний автомобіль рухається не по своїй 
смузі, оскільки виїзд на зустрічну смугу в 
такій ситуації ще більш небезпечний маневр. 
Якщо водій має фізичну можливість регулю-
вати швидкість і траєкторію руху свого авто-
мобіля, проте під впливом дій інших учасни-
ків дорожнього руху, що створили небезпечну 
ситуацію, сам порушує ПДР, що призводить 
до загибелі, чи заподіяння тяжких або серед-
ньої тяжкості тілесних ушкоджень одній чи 
декільком особам, його дії необхідно оціню-
вати з урахуванням положення про крайню 
необхідність [6].

Залежно від виду судової автотехнічної екс-
пертизи, слідчий повинен підготувати необ-
хідні для її проведення вихідні дані та об’єкти 
експертного дослідження. Основними вимо-
гами до вихідних даних є їхня справжність, 
придатність і повнота. Зокрема, при прове-
денні експертного дослідження технічного 
стану транспортного засобу необхідно врахо-
вувати місце його зберігання до передачі екс-
перту. Тому передача транспортних засобів, 
що брали участь в ДТП, їхнім власникам до 
проведення судової автотехнічної експертизи 
є неприпустимою. 

Вихідні дані залежно від видів об’єктів, в 
яких знаходиться інформація про них, можна 
поділити на три великі групи: 1) дані про 
ДТП, отримані з матеріалів досудового роз-
слідування. Ця інформація може носити як 
об’єктивний характер (наприклад, розташу-
вання транспортних засобів на місці ДТП та 
інших об’єктів, сліди гальмування, профіль 
дороги та інші), так і суб’єктивний, якщо вони 
взяті слідчим з показань свідків, потерпілих, 
підозрюваного; 2) дані довідкового характеру 
(тактико-технічні характеристики автомобі-

лів, доріг та ін.), отримані з технічних описів; 
3) розрахунково-аналітичні дані, що пройшли 
перевірку, затверджені в експертних устано-
вах і містяться у спеціальній експертній літе-
ратурі. 

При досудовому розслідуванні ДТП, пов’я-
заних з наїздами на пішоходів у постанові 
про призначення автотехнічної експертизи 
повинні бути вказані наступні вихідні дані:

1. Тип (марка) транспортного засобу, кіль-
кість пасажирів, маса вантажу, технічний 
стан.

2. Дорожні умови: тип покриття, поздовж-
ній профіль, ширина проїзної частини, стан 
покриття (сухе, мокре, брудне, сніг, лід тощо).

3. Характер наїзду – в процесі гальмування 
або без такого, якою частиною ТЗ контакту-
вав з пішоходом, координати місця контакту 
щодо габаритів ТЗ.

4. Наявність слідів: довжина сліду гальму-
вання (юза) і до осі яких коліс він заміряний, 
наявність слідів накату після гальмування і їх 
довжина (можуть бути сліди заносу і розво-
роту, вказати їх довжину).

5. Вказати місце наїзду і його видалення 
від початку або кінця сліду юза, загальну дов-
жину сліду гальмування або відстань пере-
міщення транспортного засобу у загальмова-
ному стані після наїзду до повної зупинки.

6. Встановити, з якого моменту виникла 
небезпека для руху, а отже: шлях пішохода, 
час його руху, напрямок руху (під кутом до 
осьової лінії), час на зупинку (якщо вона була) 
пішохода при переході дороги.

7. Видимість пішохода з робочого місця 
водія.

Вивчення кримінальних проваджень відпо-
відної категорії доводить, що якість вихідних 
даних, представлених в розпорядження екс-
перта-автотехніка є доволі невисокою. При-
чину вбачаємо у вкрай незначному залученні 
до участі в слідчих (розшукових) дій (далі – 
СРД) спеціалістів-автотехніків. При цьому, не 
завжди використовуються науково-технічні 
засоби дослідження технічного стану тран-
спортних засобів і доріг.
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Водночас, під час аналізу кримінальних 
проваджень цієї категорії було встановлено, 
що на вирішення автотехнічної експертизи 
подекуди ставляться питання, які можуть бути 
вирішені за допомогою слідчого експерименту 
ДТП за участі спеціаліста (наприклад, чи міг 
водій застосувати маневр та гальмування при 
виявленні перешкоди на конкретній ділянці 
дороги за певний проміжок часу; або, чи мож-
ливо в ситуації, що перевіряється утворення 
матеріально фіксованих відображень кон-
кретними частинами транспорту). Однак, не 
можна підмінювати слідчим експериментом 
необхідність проведення експертизи. Хоча в 
практичній діяльності це явище досить поши-
рене, слід пам’ятати, що слідчий експеримент 
в основному повинен передувати експертизі, 
а не підмінювати її. Результати слідчого екс-
перименту можуть бути використані в якості 
вихідних даних при проведенні автотехнічної 
експертизи [7, с. 143].

Виходячи з викладеного, можна зробити 
висновок, що, залежно від повноти і досто-
вірності поданих експерту вихідних даних, 
значення зупинного часу може коливатися 
в досить широких межах, що істотно впли-
ває на хід експертного дослідження і на його 
результати. Аналогічно вирішується питання 
зі значеннями інших показників, які є складо-
вими математичних залежностей, якими опе-
рує експерт. У зв’язку з цим можна окреслити 
дві проблеми. 

При встановленні експертом-автотехні-
ком технічного стану транспортного засобу, 
його агрегатів, вузлів і механізмів опис дослі-
дження будується так: а) надаються відхи-
лення в технічному стані транспортного 
засобу та його агрегатів від нормативного, 
виявлені в результаті огляду; б) дається опис 
та аналіз проведених експериментів; в) пояс-
нюються застосовані методики і перерахову-
ється використовувана апаратура. 

На заключному етапі дослідження екс-
перт-автотехнік формулює висновки, які 
представляє у висновку експерта [8]. На нашу 
думку, при оцінці поданого висновку експер-

та-автотехніка слідчому потрібно проаналі-
зувати такі аспекти, як наукову, операційну 
та технічну сторони висновку. Зокрема, при 
оцінці науковості результатів судової авто-
технічної експертизи слід критично проана-
лізувати як обґрунтованість застосовуваної 
методики експертного дослідження, так і 
обґрунтованість використання її в конкрет-
ному випадку. Наукову обґрунтованість існу-
ючих в експертній практиці методик можна 
перевірити, звернувшись до спеціальної 
експертної літератури. Якщо методика не 
затверджена відповідною навчальною або 
науково-методичною радою, для її оцінки 
доцільним є звернення слідчого за консульта-
цією до фахівця. 

Оцінка операційного боку висновку екс-
перта-автотехніка полягає в перевірці пра-
вильності проведених розрахунків, округ-
лення отриманих значень тощо [9]. 

Вважаємо за необхідне зупинитись і на 
інших видах судових експертиз, які признача-
ються у кримінальних провадження розпоча-
тих за фактом вчинення кримінальних право-
порушень проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту. 

Також, не менш важливою у цій категорії 
кримінальних проваджень є судова автотова-
рознавча експертиза. Основні завдання, які 
ставляться перед цією експертизою: визна-
чення залишкової вартості транспортних засо-
бів, їхніх деталей, вузлів та агрегатів; розмір 
матеріальної шкоди, завданої власнику, або 
володільцю транспортного засобу внаслідок 
пошкодження останнього [10].

У свою чергу, транспортно-трасологічна 
експертиза цілого за частинами, признача-
ється при виявленні на місці події уламків 
розсіювачів фар, уламків деталей транспорт-
ного засобу, частин одягу потерпілого. Напри-
клад, при проведенні дослідження експерт 
за лінією розлому (розриву), рельєфу, струк-
тури й окремих частин може встановити, чи 
не належали раніше одному транспортному 
засобові уламки, виявлені на місці події. Дані, 
отримані з висновку трасологічної експер-
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тизи, разом з іншими доказами уможливлю-
ють встановлення слідчим всього механізму 
ДТП [11]. 

Під час техніко-криміналістичної експер-
тизи документів, які можуть вилучатися у 
водія, потерпілого, на транспортному під-
приємстві, вирішуються питання щодо їх 
справжності або підробки, початкового змі-
сту (наприклад, якщо вони були пошкоджені, 
залиті речовиною, що фарбує).

Щодо ґрунтознавчої експертизи, то голов-
ними її завданнями є: виявлення на предме-
тах-носіях мікронашарувань (часток) ґрун-
тового походження, визначення їх природи, 
а також встановлення спільної родової (гру-
пової) належності з наданими зразками; 
встановлення походження ґрунту на пред-
метах-носіях з певної ділянки місцевості 
(іншого місця події); встановлення механізму 
утворення ґрунтових нашарувань. 

Судово-медична експертиза живих осіб 
проводиться стосовно потерпілих (а іноді й 
підозрюваних) в ДТП для визначення харак-
теру, локалізації й ступеню тяжкості тілесних 
ушкоджень. Як відомо, кримінальним право-
порушенням вважаються такі порушення пра-
вил безпеки руху та експлуатації транспорту, 
в результаті яких потерпілому були заподіяні 
тілесні ушкодження середньої тяжкості або 
більш тяжкі наслідки (тяжкі тілесні ушко-
дження або загибель людини). 

Судово-медична експертиза трупа прово-
диться стосовно мертвого тіла потерпілої в 
ДТП особи або його частин (експертиза роз-
членованого трупа) для встановлення безпо-
середньої причини смерті, часу її настання, 
положення тіла під час контакту з транспорт-
ним засобом чи іншим об’єктом, характеру 
і локалізації тілесних ушкоджень. Окремим 
питанням може бути питання щодо того, чи 
настала смерть потерпілого в результаті ДТП, 
чи вона мала місце до ДТП (інсценування 
загибелі в ДТП). 

Судово-медична експертиза слідів – речо-
вих доказів проводиться стосовно слідів 
людини у вигляді частинок і виділень її тіла 

та організму (мікрошматочки шкіри, вибиті 
зуби, волосся, нігті, потожирові виділення, 
слина, виділення з носа, кров, мозкова речо-
вина тощо). Вихідним є положення, що наз-
вані сліди є одним з видів слідів, що утво-
рилися при контакті транспортного засобу 
з конкретною людиною. В залежності від 
характеру об’єктів і поставлених завдань вони 
можуть бути піддані дослідженню у відділен-
нях медичної криміналістики, імунологічних, 
цитологічних, токсикологічних і гістологіч-
них відділеннях (лабораторіях) експертного 
закладу. 

Окремим різновидом даних експертиз є 
судово-геномна експертиза біологічних слі-
дів людського походження (ДНК-аналіз), яка 
може мати суттєве значення при досудовому 
розслідуванні ДТП, оскільки при досудовому 
розслідуванні кримінальних правопорушень 
завдання доведення факту належності плям 
біологічних рідин або інших частинок учасни-
кам події може бути вирішена на рівні встанов-
лення конкретної індивідуальної тотожності. 

Загалом, на вирішення судово-медичної 
експертизи під час досудового розслідування 
ДТП можуть бути винесені такі питання: 1) 
час і причини настання смерті; 2) характер 
і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, їх 
локалізація; 3) давність нанесення тілесних 
ушкоджень; 4) чи є на тілі потерпілого ушко-
дження, характерні для транспортного травма-
тизму; 5) яким видом транспортного засобу і 
якими його частинами завдані ці ушкодження; 
6) в якому положенні перебував потерпілий у 
момент наїзду; 7) мав місце наїзд чи повний 
переїзд тіла колесами; 8) чи є на трупі або одязі 
сліди волочіння тіла; 9) яка послідовність запо-
діяння ушкоджень; 10) чи не перебував потер-
пілий у стані алкогольного або наркотичного 
сп’яніння; наявність у нього фізичних вад, що 
вплинули на виникнення події.

При формуванні конкретного переліку 
питань слід враховувати об’єкт дослідження. 
Для успішного вирішення поставлених питань 
експертові також надають протокол огляду 
місця події, протоколи допиту водія, потерпі-
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лого, свідків тощо. Поряд із судово-медичною 
експертизою у кримінальних провадженнях 
даної категорії частіше за все ще признача-
ється судово-біологічна, транспортно-трасо-
логічна і судово-хімічна експертизи.

Отже, при розробленні інформаційної 
моделі ДТП експертом за основу найчастіше 
береться фабула події, розглянута в описовій 
частині постанови про призначення експер-
тизи. Проте в ході дослідження експерт може 
прийти до висновку, що дійсний механізм 

ДТП відрізняється від описаного. Причиною 
розбіжності можуть бути неточності показань, 
помилки, допущені при огляді місця ДТП, або 
під час огляду транспортного засобу тощо. 

Таким чином, судово-медичні експертизи 
при досудовому розслідуванні кримінальних 
правопорушень проти безпеки руху та екс-
плуатації транспорту відграють надзвичайно 
важливу роль, оскільки від її висновків зале-
жить кримінально-правова кваліфікація ДТП 
та подальше встановлення всіх її обставин.

Анотація
У статті встановлено, що специфічний характер дорожньо-транспортних пригод обумов-

лює необхідність проведення судових експертиз, що накладає суттєвий відбиток на завдання 
слідчого, які вирішуються при проведенні слідчих (розшукових) дій. Зважаючи на залежність 
ефективності проведення експертиз від вирішення певних тактичних завдань при огляді місця 
дорожньо-транспортних пригод та інших слідчих дій у проведенні останніх потрібно виді-
ляти відповідний аспект (судово-медичний, криміналістичний, дорожньо-технічний, інженер-
но-транспортний). Проведення експертних досліджень в комплексі забезпечує повноту та все-
бічність досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ХІ розділом 
Кримінального кодексу України.

При розслідуванні кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації тран-
спорту спеціальні знання переважно застосовують під час проведення експертиз (судово-ме-
дичні, криміналістичні, автотехнічна, дорожньо-технічна), при яких експерти можуть надати 
висновок стосовно визначеного кола питань для планування розслідування, формулювання 
версій. До числа основних недоліків, пов’язаних з призначенням та проведенням експертиз 
по даній категорії кримінальних проваджень віднесено: незрозумілість предмета експертизи; 
постановка перед експертом запитань, які не враховують складність слідчої ситуацій та при-
зводять до збільшення термінів розслідування й призначення додаткових експертиз; не призна-
чення експертиз коли їх проведення обов’язкове. На основі аналізу матеріалів кримінальних 
проваджень, встановлено, що під час призначення автотехнічних експертиз, слідчі або ставлять 
замало запитань, або перевантажують експертів зайвими запитаннями, відсутність відповіді на 
які дозволяє в подальшому учасникам кримінального процесу ставити під сумнів висновки 
експертів та заявляти клопотання про призначення додатково низки експертиз. Причинами, що 
впливають на помилки в тактиці призначення та проведення судових автотехнічних експертиз, 
є: низький рівень проінформованості слідчих про можливості судових експертиз; відсутність 
якісних експертних методик; недостатній практичний досвід.

Ключові слова: спеціальні знання; кримінальне провадження; кримінальні правопору-
шення; безпека руху; експлуатація транспорту.

Tymchyshyn A.M. Use of special knowledge in the investigation of criminal offenses against 
traffic safety and vehicle operation

The article establishes that the specific nature of traffic accidents determines the need for 
forensic examinations, which has a significant impact on the investigator’s tasks, which are solved 
during investigative (search) actions. Taking into account the dependence of the effectiveness of 
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examinations on the solution of certain tactical tasks, when inspecting the site of traffic accidents 
and other investigative actions, it is necessary to highlight the appropriate aspect (forensic-medical, 
forensic, road-technical, engineering-transport). Conducting expert research in a complex ensures the 
completeness and comprehensiveness of the pre-trial investigation of criminal offenses provided for 
by Chapter XI of the Criminal Code of Ukraine.

When investigating criminal offenses against traffic safety and the operation of transport, special 
knowledge is mainly used during examinations (forensic-medical, forensic, auto-technical, road-
technical), during which experts can provide a conclusion regarding a certain range of issues for planning 
the investigation, formulating versions. Among the main shortcomings related to the appointment and 
conducting of examinations in this category of criminal proceedings are: lack of understanding of the 
subject of the examination; asking the expert questions that do not take into account the complexity 
of the investigative situations and lead to an increase in the investigation period and the appointment 
of additional examinations; not appointing examinations when their conduct is mandatory. Based on 
the analysis of the materials of criminal proceedings, it was established that during the appointment 
of auto technical examinations, investigators either ask too few questions, or overload the experts 
with unnecessary questions, the lack of answers to which allows the participants in the criminal 
process to question the conclusions of the experts and request the appointment of an additional series 
examination The reasons affecting errors in the tactics of appointing and conducting forensic auto-
technical examinations are: low level of awareness of investigators about the possibilities of forensic 
examinations; lack of high-quality expert methods; insufficient practical experience.

Key words: special knowledge; criminal proceedings; criminal offenses; traffic safety; operation 
of transport.
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