MULTILANGUAGE SCIENCE JOURNAL
2017. № 12 (18)

Yerevan 2017

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)
Eurasian Academic Research Journal
Founded by Eurasian Social Sciences Association оn June 2016
EDITORAL BOARD

ISSN 1829-4863

Editor-in-Chief
Stefanchuk Mykola
PhD (Law), Associate Professor, Honored Lawyer of Ukraine. Taras Shevchenko National University of Kyiv
Executive editor
Harutyunyan Robert
President of Eurasian Social Science Association
Deputy Editors
Dovhan Valerii
Doctor of Science (Public Administration), Associate Professor.
Ukrainian Doctors Assembly of Public Administration
Kalaur Ivan
Doctor of Science (Law), Associate Professor. Ternopil National Economic University
Kulynych Roman
Doctor of Science (Economics), Professor. Khmelnitsky University of Management & Law
Editors
Etel Leonard
Doctor Habilitatus (Law), Professor.
University of Bialostok
Havryliuk Ruslana
Doctor of Science (Law), Associate Professor.
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Hryniak Andrii
Doctor of Science (Law), Professor.
Research Institute of Private Law
and Entrepreneurship.
National Academy of Law Sciences of Ukraine
Kostytskyi Vasyl
Doctor of Science (Law), Professor,
Academician of National Academy of Legal Science,
Honored Lawyer of Ukraine.
Ukrainian Lawyers Association
Kulynych Omelian
Doctor of Science (Economics), Professor.
Khmelnitsky University of Management & Law
Muzyka Anatolii
Doctor of Science (Law), Professor,
Corresponding Academician of National Academy
of Legal Science
Muzyka-Stefanchuk Oksana
Doctor of Science (Law), Professor.
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Patsurkivskyi Petro
Doctor of Science (Law), Professor,
Honored Lawyer of Ukraine.
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Ruśkowski Eugeniusz
Doctor Habilitatus (Law), Professor.
University of Bialostok
Stefanchuk Ruslan
Doctor of Science (Law), Professor.
Corresponding Academician of National Academy
of Legal Science
Sviatotskyi Oleksandr
Doctor of Science (Law), Professor,
Academician of National Academy of Legal Science,
Honored Lawyer of Ukraine

Voloshyn Yurii
Doctor of Science (Law), Professor,
Honored Lawyer of Ukraine.
Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine
Babii Iryna
PhD (Economics), Associate Professor.
Khmelnitsky National University
Butenko Andrii
PhD (History), Associate Professor.
European University
Harutyunyan Lusine
MIP (Law, Intellectual Property).
Eurasian Social Science Association
Kojoyan Hripsime
PhD (Law), Associate Professor.
Russian-Armenian University
Khomenko Mykhailo
PhD (Law).
Association of Civil Lawyers of Ukraine
Kresin Oleksii
PhD (Law), Associate Professor.
V. M. Koretskyi Institute of State and Law,
National Academy of Sciences of Ukraine
Levkiskyi Bohdan
PhD (Law), Senior Researcher.
Research Institute of Private Law
and Entrepreneurship,
National Academy of Law Sciences of Ukraine
Rozhko Oleksandr
PhD (Economics), Associate Professor.
Institute of Postgraduate & Continuing Education
Taras Shevchenko National University of Kiev
Sargsyan David
PhD (Law).
European Regional Educational Academy
Stepanyan Ani
PhD (Law).
Eurasian Social Science Association
Vyhovskyi Dmytro
PhD (Law), Associate Professor.
Khmelnitsky University of Management & Law

© Eurasian Social Sciences Association
© Eurasian Academic Research Journal

3

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

CONTENTS
Kuchuk А. М.
Legal Awareness v. Sense of Justice (General and Theoretical Discourse)

8

Zavgorodniy V. A.
The Precedent as a Sign of the Legal Practice of the European Court of Human Rights

14

Blazhivska N. Ye.
Piercing the Corporate Veil under ECtHR Jurisprudence

21

Svyatotskaya V. O.
Standards of the Organization and Professional Activities of the Bar in the Italian Republic

29

Babiy I. V.
Factors that Influence the Increase of the Enterprises Export-Import Activity Level
under the Conditions of WTO Membership

43

Klymchuk A. O.
The Professional Development of Personnel at Machine-Building Enterprises

48

Sevruk I. M.
Peculiarities of Intermediation in Export Activity of the Enterprise

55

Dmytrenko A. V., Lebedyk G. V.
Excise Tax Collection Features in Ukraine and Taxation Practice

61

Kovalenko A. A.
Problems of Relationship and Implementation of the Protective
and Security Function of Financial Rights

67

Mykhailova I. Yu.
Accumulation System of General Public Pension Insurance:
Perspectives of Implementation in Modern Conditions

72

Borsuk N. Ya.
Problems of Protection of Common Property in Ukraine

80

Tsopina N. L.
Experience of Selected Countries in Regulating Property Relations
under a Contract for Life-Long Maintenance (Care)

86

Romaniuk V. A.
Trends in the Legal Regulation of Limitation Periods in the EU Contract Law

93

Levkivskyi B. K.
Perspectives for Improving Ukraine’s Family Legislation
on the Protection of the Rights of the Child

99

Levkivska S. A.
The Parental Preference Right to Raise Children and its Implementation
after the Dissolution of Marriage

105

Shcherbak S. V.
Principles of Executive Process in Ukraine: the Modern State, the Genesis
and Prospects of Development

110

4

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

Luseiuk A.
Interaction of an Investigator with the Intelligence Units in the Course of Crime Proof
in the Area of Illicit Excise Goods Turnover

117

Velychko L. Yu.
Scope of Labour Law on the Legal Regulation of the Labor
of Sentenced to Imprisonment in Ukraine

124

Artiukhova V. V.
Subjective Formal Components of Hooliganism

128

Oliynyk D. O.
Regional Features of Extension of Corruption Crime on Customers
of the State Physical Service of Ukraine

138

Terehov V. Yu.
Legal Framework for Support and Assistance of Policing During Provide Municipal Security

146

Strukova K. O.
Theoretical Aspects of the Organization of the Interaction of the Providers
of Granting Legal Aid with Public and Non-Governmental Institutions

153

Duka V. V.
Requirements for the Written Application of Citizens
when they Crossing the State Border of Ukraine

160

Magas H. A.
Signs of Public Government in the Field of Protection of the State Border
in the Modern Stage

168

Borovyk L. V.
Socio-Psychological Features of the Professional Activity of the Border Guard Officer

175

Trehubenko H. P.
Use of Innovative Technologies in Process of Increase
Professional Competence Level of Public Workers

183

Mostova K.
Foreign Experience in Organizing the Implementation
of Border (Immigration) Control at Checkpoints

189

Fedyk A. O.
Scientific Approaches to the Understanding of the Essence of Staffing of Personnel
of Operative-Search Units of the State Border Guard Service of Ukraine

203

Vakulenko O. L., Frolov M. O.
The Notion of «Moral Harm» as an Interdisciplinary Category:
the Ways of Solving the Problem of Reimbursement

211

5

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

CONTENTS
Кучук А. М.
Правосвідомість v. відчуття справедливості (загальнотеоретичний дискурс)

8

Завгородній В. А.
Прецедентність як ознака практики
Європейського Суду з прав людини

14

Блажівська Н. Є.
Зняття корпоративної вуалі в практиці ЄСПЛ

21

Святоцька В. О.
Стандарти організації та професійної діяльності адвокатури
в Італійській Республіці

29

Бабій І. В.
Чинники підвищення рівня експортно-імпортної активності підприємств
в умовах членства в СОТ

43

Климчук А. О.
Оцінка професійного розвитку персоналу
машинобудівних підприємств

48

Севрук І. М.
Особливості посередницьких операцій при здійсненні експортно-збутової
діяльності підприємства

55

Дмитренко А. В., Лебедик Г. В.
Особливості справляння акцизного податку в Україні та практика оподаткування

61

Коваленко А. А.
Проблеми співвідношення та реалізації охоронної
та захисної функцій фінансового права

67

Михайлова І. Ю.
Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування:
перспективи запровадження в умовах сьогодення

72

Борсук Н. Я.
Проблеми охорони комунальної власності в Україні

80

Цопіна Н. Л.
Досвід окремих країн у регулюванні майнових відносин
за договором довічного утримання (догляду)

86

Романюк В. А.
Тенденції правового регулювання позовної давності в договірному праві ЄС

93

Левківський Б. К.
Перспективи удосконалення сімейного законодавства України
щодо захисту прав дитини

99

Левковская С. А.
Преимущественное право родителей на воспитание детей
и его осуществление после расторжения брака

6

105

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

Щербак С. В.
Принципи виконавчого процесу України:
сучасний стан, генеза та перспективи розвитку

110

Luseiuk A.
Interaction of an Investigator with the Intelligence Units in the Course of Crime Proof
in the Area of Illicit Excise Goods Turnover

117

Величко Л. Ю.
Сфера дії трудового права на правове регулювання праці
засуджених до позбавлення волі в Україні

124

Артюхова В. В.
Суб’єктивна сторона хуліганства

128

Олійник Д. О.
Регіональні особливості поширення корупційної злочинності
на митницях Державної фіскальної служби України

138

Терехов В. Ю.
Правові засади підтримки та допомоги поліції
у забезпеченні муніципальної бепезки

146

Струкова К. О.
Теоретичні аспекти організації взаємодії суб’єктів надання безоплатної
правової допомоги з державними та недержавними інституціями

153

Дука В. В.
Вимоги до письмової форми звернень громадян
при перетині державного кордону України

160

Магась Г. А.
Ознаки державного управління у сфері охорони державного кордону
на сучасному етапі

168

Боровик Л. В.
Соціально-психологічні особливості професійної діяльності
офіцера-прикордонника

175

Трегубенко Г. П.
Використання інноваційних технологій у підвищенні рівня
професійної компетентності державних службовців

183

Мостова К.
Зарубіжний досвід організації здійснення прикордонного (імміграційного)
контролю в пунктах пропуску

189

Федик А. О.
Наукові підходи до розуміння сутності кадрового забезпечення
особового складу оперативно-розшукових підрозділів
Державної прикордонної служби України

203

Вакуленко О. Л., Фролов М. О.
Поняття «моральна шкода» як міждисциплінарна категорія:
шляхи вирішення проблеми відшкодування

211

7
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Кучук Андрій Миколайович
Професор кафедри теорії та історії держави і права
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, доцент
ПРАВОСВІДОМІСТЬ V.
ВІДЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ
(ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС)
Kuchuk А. М. Legal Awareness v. Sense of Justice (General and Theoretical
Discourse)
Abstract. The article clears up the issue of use by the national legal science of the notion «legal awareness» and use by the European legal science of the term sense of justice.
It is pointed out to the fact that the key thing in understanding of these phenomena is
understanding of law. Domestic legal science does not operate with the notion «sense
of justice» so far as up to this day it is still grounded on normative understanding of
law, binding law with prescriptive texts. For the European legal science it is important
understanding of the very phenomenon, denoted with the term «law» and also of its essence — justice. Jus est ars boni et aequi. Then the thing is about the «sense of justice»
and not knowledge of the laws, attitude towards them and fulfillment/non performance.
In addition legal conscious within the European civilization is viewed more as emotional
description but not intellectual one because law itself is not always reflected in text.
Key words: law consideration, sense of justice, understanding of law, psychological law school, justice.
Зазвичай, у перехідні періоди розвитку суспільства актуалізуються питання засобів впорядкування суспільних
відносин. Зокрема, йдеться про регулятивні можливості права, людських прав
як іманентної складової людини тощо.
Це є, у свою чергу, фактором активізації
наукових пошуків окреслених явищ, а
також явищ, що є предметом цього дослідження. Зауважу, що у межах вітчизняної юридичної науки висвітлюється
питання розуміння і структури правосвідомості, європейська правнича наука
оперує переважно іншим поняттям —
sence of justice. Чи є однаковими явища,
що позначаються цими поняттями?
На мою думку, вказані терміни позначають різні явища. І ключовим у
розумінні цих явищ є розуміння права.
Вітчизняна юридична наука не оперує поняттям «відчуття справедливості», оскільки і до сьогодні ґрунтується
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на нормативістському розумінні права,
який пов’язує право з прескриптивними
текстами. За такого підходу хоча і може
зазначатися про справедливість права,
але це положення фактично не застосовується (до того ж, в межах цього підходу суспільство не завжди може адекватно
сприймати справедливість, тому це прерогатива публічної влади, яка і приймає
ці тексти). Відтак, і правосвідомість розуміється, переважно, через сприйняття текстів нормативно-правових актів.
Акцент переноситься на інтелектуальну
складову. До чого може призвести таке
розуміння права (та відповідно правосвідомості) світ побачив на прикладі націонал-соціалізму в Німеччині та комунізму
в Радянському Союзі.
Термін sence of justice переносить
акцент на емоційне складову, на «народний дух», «божественні установлення»
тощо. У цьому контексті не можна не

Кучук А. М.
Правосвідомість v. відчуття справедливості (загальнотеоретичний дискурс)

згадати психологічну школу права. Найбільш відомим представником (засновником) психологічного напряму в праві є
Леон Петражицький (1867–1931 рр.), випускник Київського університету.
Найбільш важливі висновки з психологічної концепції розуміння права викладені у працях Л. Петражицького «Теорія права і держави у зв’язку з теорією
моральності» та «Вступ до вивчення права і моральності. Емоційна психологія».
Як відомо, відповідно до психологічної концепції розуміння права, останнє
розглядається не як норма чи суспільні
відносини, а як явище психіки, прояв
свідомості людини. У зв’язку з цим не
можна не зазначити, що концепція, яка
розглядається, не сприймає положення про те, що право є певним ідеалом,
системою універсальних принципів
тощо, що відрізняє її від природно-правової концепції і не дозволяє повністю
говорити про неї як ідеалістичну. На
підтвердження цієї тези наведемо роздуми Л. Петражицького про те, що на
початку ХІХ століття «внаслідок різних
непорозумінь відносно смислу і значення природного права і різних інших обставин, у тому числі політичної реакції
французької революції і падіння етичних ідеалів» почала занепадати і фактично зникла школа природного права,
на противагу якій міцну основу здобула
позитивістська школа, яка займалась
практично-догматичними розробками
права і визнавалась єдино правильною
наукою у сфері права [1, с. V–VI].
Л. Петражицький у роботі «Теорія
права і держави у зв’язку з теорією моральності» указує, що практика юристів має мало спільного з розумінням
права. Передусім, як указує мислитель,
використання юристами (як і багатьма
іншими людьми) слова «право» і їх уявлення про право ґрунтуються на наївно-проекційному погляді, на прийнятті за дійсні правові явища емоційних
фантазій, а саме норм, «велінь» і «заборон», що звернені до підпорядкова-

них праву, правовідносин між окремими особами, їх прав і обов’язків. А це
у свою чергу спричиняє появу низки
нерозв’язуваних по суті проблем про
природу відповідних мнимих реальностей, які долаються шляхом застосування різних фікцій та інших довільних побудов, зокрема прийняття
різних неіснуючих «воль», «загальної
волі», «єдиної волі» держави, загального визнання тощо. При цьому «сукупність норм права» юристи називають
«об’єктивним правом» або «правом у
об’єктивному значенні» (зауважимо,
що у багатьох підручниках і навчальних посібниках з теорії права без жодного слова критики або згадки рішення Конституційного Суду України, яке
прийняте ще у 2004 році у справі про
призначення судом більш м’якого покарання викладено саме такий підхід,
який критикувався Л. Петражицьким
ще на початку ХХ століття, більше, ніж
100 років тому), а правовідносини між
суб’єктами, їх права та обов’язки (які,
як указує Л. Петражицький розглядаються ними як три різні явища) — називаються «суб’єктивним правом» або
«правом у суб’єктивному значенні».
Відповідно юристи виокремлюють два
різновиди права і необхідно було б за
цією логікою визначити природу права,
яке охоплює і об’єктивне, і суб’єктивне.
Але цього не зроблено. Натомість визначається об’єктивне право як система
норм права, а відтак суб’єктивне право
розглядається як щось несуттєве, другорядне, факультативне, ненормальний
додаток до «об’єктивного права».
Наведені положення дозволили
Л. Петражицькому зробити висновок
про те, що розуміння поняття права повинно ґрунтуватися на іншому погляді,
має виходити із заперечення реального
існування того, що юристи вважають
наявним у сфері права і перенесення
акценту на віднайдення реальних правових феноменів як особливого класу
складних,  емоційно-інтелектуальних
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психічних процесів, тому слід виходити
із сфери психіки [3, с. 84].
«Намагаючись продовжити пошуки
лівого гегельянця Л. Кнаппа, — зазначає О. М. Атоян, — Л. І. Петражицький
відкрив перспективи для розуміння нової теорії права. …Поняття інтуїтивного права виникає в тих випадках, коли
море народного гніву стає сильнішим
і страшнішим під ударами правової
совісті, коли «усеперемагаючий смерч
нового права дробить прогнилі скелі
старого порядку». З’являється явище,
яке нас цікавить, без якого неможливо
пояснити ані селянське повстанство, ані
максималізм анархістів» [3, с. 121].
Таким чином, на думку засновника психологічної школи права право є
психічним фактором суспільного життя і діє воно психічно. Його реалізація
полягає, по-перше, у збудженні чи пригніченні мотивів до різних дій або утримання від дій (мотиваційна чи імпульсивна дія права), по-друге, в укріпленні
і розвитку окремих рис і схильностей
людського характеру, у послабленні і
викоріненні інших, загалом у вихованні
народної психіки у напряму відповідності характерові і змісту чинних правових норм (педагогічна дія права).
Повертаючись до безпосередньо
предмету цього дослідження, слід зауважити, що у англійській мові на позначення явища правосвідомості використовується термін «legal conscious»,
який тлумачиться наступним чином.
Поняття правова свідомість використовується для аналітичної назви розумінь
і значень права, яке циркулює в суспільних відносинах. Правова свідомість
стосується того, що люди говорять про
право і як реалізують право. Вона (правова свідомість) розуміється як частина
взаємного процесу, в якому значення
надані людьми своєму світу починають бути відтворюваними, стабільними
і втіленими. Ці значення, будучи вже
одного разу інституціоналізованими,
перетворюються на частину важливої
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логічної системи, яка обмежує і стримує майбутнє творення значень. Свідомість — це не особиста риса і не виключно уявна; правова свідомість — це
тип суспільної практики, яка відображає і формує суспільні структури [4].
«Дослідження правової свідомості
фактично підтверджує форми участі і
тлумачення за допомогою яких суб’єкти соціальних відносин підтримують,
відтворюють чи доповнюють функціонуючі (оспорюванні чи провідні)
структури значень, що стосуються
права. Хоча дослідники визначають ознаки правової свідомості шляхом спостереження за тим як люди думають,
вчиняють, говорять, розповідають історії, переживають образи, працюють,
бавляться, одружуються, розлучаються,
позиваються з сусідами, відмовляються
викликати поліцію чи приєднуються до
громадського руху, правова свідомість,
як співучасть у продукуванні правових
значень, не може розглядатися незалежно від своєї ролі у колективній побудові
законності чи верховенства права» [5].
Водночас, у англійській мові є і термін «sence of justice» (відчуття справедливості). Кожному властиве почуття
справедливості, яким би помилковим
воно не було. «Як люди набувають цього почуття? Звідки воно з’являється?
В цій частині я доводжу, що для того
щоб указати про набуття почуття справедливості нам необхідно ідентифікувати ментальні механізми, які його виробляють і пояснити як це почуття з’явилося і вдосконалилося за час людської
еволюції. Пояснення появи почуття
справедливості в людині допомагає
зрозуміти для чого воно, як створюється, що його активує і чому воно іноді не
здатне на справедливі судження і поведінку» [6, с. 299] — зазначає Д. Л. Кребс.
Д. Л. Кребс акцентує увагу на тому,
що почуття справедливості складається
з думок і почуттів про те, що є справедливим і несправедливим і, що люди заслуговують від інших і завдячують ін-
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шим (права і обов’язки); коли ми думаємо про справедливість ми уявляємо собі
збалансовані терези. В «Нікомаховій
етиці», Аристотель вирізняв три форми
правосуддя. Перша стосується розподілу ресурсів (дистрибутивне правосуддя) — наприклад, мовою принципів рівності, неупередженості, гідності, заслуг.
Друга стосується угод між людьми —
обіцянки, зобов’язання та інші типи соціальних договорів (комутативне правосуддя). Останній тип стосується справедливості розгляду правопорушень
(виправне правосуддя). Воно включає
такі поняття як прощення і групу слів —
помста, компенсація, відшкодування
збитків, відплата [6, с. 299].
Важливими у аспекті нашого дослідження є міркування указаного ученого про важливість соціального виховання та інших факторів формування
відчуття справедливості: якщо запитати людей яким чином вони набули
своє почуття справедливості, більшість
людей, принаймні західного світу,
спиралися б на соціальне виховання.
Вони б сказали, що набули почуття
справедливості від своїх батьків чи інших наставників, які вчили їх поступати
чесно, ділитися, робити все по черзі,
дотримуватися обіцянок, тощо. Хоча
було б нерозумно заперечувати те, що
соціальне виховання відіграє роль у набутті почуття справедливості, для його
формування потрібно набагато більше.
Якби діти слідували розумінню своїх
батьків про справедливість, вони б володіли тими ж самими поняттями про
справедливість, що й їхні батьки, але
насправді все не так [6, с. 299].
У рецензії на працю Маркуса Д. Даб
бера «Відчуття справедливості» Девід
С. Вробель указує, що для суспільства
як цілого поняття «справедливість» має
велике значення. Це абстрактна думка,
ідеальна передумова всієї нашої системи права, зокрема, кримінального права. Ми точно ідентифікуємо нашу кримінальну систему як систему правосуд-

ну, визнаючи що сенс її існування — це
підтримка і улаштування цієї теоретичної конструкції. Найтиповіший американський правовий інститут — присяжні — базується на ідеї, що суспільне
«почуття справедливості» може бути
використане [7].
Слід відмітити, що М. Даббер не відкидає ідею відчуття справедливості, не
дивлячись на окремі приклади прийняття неправосудних рішень. Одним
із прикладів є той випадок, коли суд
присяжних, який складався виключно зі
світлошкірих представників, у далеких
1960-х просто не міг встановити зв’язок
між темношкірою жертвою злочину —
він був за межею їхніх турбот, «недолюдиною» для них. Крім того, присяжні
чітко демонстрували занадто велику емпатію до відповідача. Слід зазначити,
що представник Ку-Клукс Клану був засуджений федеральним судом присяжних уже через 36 років за тими ж самими
доказами і вердикт про винуватість був
винесений за три години. За проміжок
часу між першим та другим судовим розглядом, цінність життя афро-американців стала загальновизнаною.
Так само, моральне обурення, яке
американці нині відчувають до терору
створює величезні проблеми, коли
йдеться про забезпечення справедливого судового розгляду. За визначенням,
терористи не демонструють жодного
співчуття до невинних жертв своїх діянь. Видається, що помилково розуміння «почуття справедливості» указує на
те, що вони (терористи), у свою чергу,
не заслуговують на співчуття.
Здорове «почуття справедливості»
означає, що всі люди повинні розглядатися як особи, відповідно до права.
Завданням присяжних є розглядати
кожного як рівного представника людської раси [7].
М. Даббер, правник-науковець, пишучи в постмодерному світі, не зовсім
піклується про потребу усувати емоції,
щоб діяти раціонально. Він стверджує,
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що було б помилкою відмовлятися від
почуття справедливості «виключно через невизначене недовір’я емоційних
вторгнень в те, що сприймається як сукупність раціональних правових норм.
Така позиція відображала б фальшиву
дихотомію між емоціями і раціональністю та надмірну впевненість в раціональності закону». Даббер робить висновки, що існує така річ як «здорове
почуття справедливості» і воно коріниться в емоціях, а саме у співчутті, які
заслуговують на поважне місце у нашій системі права. Особливо в сфері
кримінального права, коли присяжні
ознайомлюються зі справою, М. Даббер вважає, що вони зобов’язані співчувати як жертві злочину, так і підсудному. Нездатність цього виливається в
несправедливість [7].
Автор аналізує праці теоретиків
права, філософів, психологів і лінгвістів і робить власні висновки, що здорове «відчуття справедливості» є реальним, відчутним і необхідним компонентом американської системи права [8].
Слід зауважити, що у праці «Відчуття справедливості у громадськості у
Швейцарії — плюралізм поглядів» (The
Public’s Sense of Justice in Sweden — a
Smorgasbord of Opinions) К. Джерре,
піднімаючи питання розуміння поняття
«почуття справедливості», зазначає, що
дати відповідь на нього дуже важко, зважаючи на плюралізм підходів [9, с. 56].
Наведені положення актуалізують і
питання «відчуття несправедливості»,
яке введене до наукового обігу Едмундом Каном. Це важливе поняття, розширені інтерпретації якого можна
знайти в праці Аристотеля «Політика»,
є іншим аспектом демократичної юриспруденції Кана. З нього «демократичний громадянин і демократична держава виявляють все своє найкраще, остаточну надію на єдність і виживання»,
почуття несправедливості відчувається,
зазвичай, коли чиновники порушують
загальні очікування демократичного су-
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спільства, зокрема такі як потребу в рівності, людській гідності, правосудному
судовому рішенні, «до обмеження влади
до властивого її призначення» [10].
Як далі зазначає Д. А. Сіглер, може
видатися, що почуття несправедливості
Кана обмежується окремими політичними і соціальними цінностями кількох
націй. Однак він наполягає, що це почуття є універсальним за своїм характером. Право в додемократичних державах не може бути отримане у відповідь
на почуття несправедливості, а оскільки
держава еволюціонує від жорстокості
до згоди і усуває примітивні риси, вона
більше гармоніює з почуттям несправедливості. Почуття несправедливості
слугує «головним поштовхом до еволюції» як права так і самої демократичної держави. Таким чином слід припустити, що почуття несправедливості
присутнє у всіх суспільствах, хоча його
вплив найбільше відчувається в законодавстві демократичних держав.
Багато в чому позиція Кана збігається з висловленою позицією французького письменника-екзистенціоналіста
Альберта Камю у праці «Падіння» (La
Chute), в якій головний герой змушений судити злочини в надзвичайно
незрозумілих ситуаціях. Побачивши,
що вирішення цього завдання є надзвичайно тяжким, якщо покладатися виключно на позитивне законодавство,
правник Камю вдається до свого сумління/совісті і змушений сам створювати кримінальні закони.
Звісно виникає низка запитань, адже
не всі однаково чутливі. Проте, захищаючи Кана, який не стикається з цими
проблемами, можна припустити, що мораль змінена почуттям несправедливості
значно краще, ніж незмінена взагалі.
Краще пробувати поступати справедливо, ніж заявляти, що справедливість —
це виключно філософська вигадка [10].
Таким чином, для європейської
правничої науки важливим є розуміння
самого явища, що позначається термі-
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ном «право», а також його сутності —
справедливості: Jus est ars boni et aequi.
Відтак і йдеться про «відчуття справедливості» (sence of justice), а не знання
законів, відношення до них і виконання/невиконання (правосвідомість). До

того ж, навіть правосвідомість (legal
conscious) розглядається у межах європейської цивілізації більш як емоційна
характеристика, а не інтелектуальна, бо
і саме право не завжди має текстову
форму відображення.
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Abstract. In this article, based on the analysis of different approaches to the understanding of precedent as a sign of the legal practice of the European Court of Human Rights,
the author justifies his own position on the presence of this trait only with the established
legal positions of the European Court, which are formulated in the final decisions of the
Court and decisions on the admissibility of the application. The author proposes to classify the existing legal positions of the European Court of human rights in a certain category of cases in several types, namely: a) legal positions which are precedent character;
b) legal positions that can potentially have a precedent character; c) legal positions that
are not of a precedent character, because there are essential circumstances of the case,
which necessitates their correction.
Key words: practice of the European Court of human rights, judicial precedent, precedent of decisions
of the European Court of human rights, legal positions of the European Court of human rights, precedent of interpretation legal norms of the Convention.
Юридичній природі практики Європейського Суду з прав людини (да
лі — Європейського Суду, ЄСПЛ, Суду)
в науковій літературі приділяється достатньо багато уваги. Вітчизняними і
зарубіжними вченими та правниками
ведуться різні дискусії, при цьому ключовим та неоднозначним залишається
питання щодо прецедентності практики Європейського Суду та її співвідношення з судовими прецедентами.
Різних аспектів досліджуваної проб
лематики торкалися у своїх наукових
працях такі вітчизняні і зарубіжні вчені:
К. В. Андріанов, Л. Вільдхабер, С. П. Головатий, Р. Давид, Т. І. Дудаш, В. А. Капустинський, М. І. Козюбра, В. П. Кононенко, Д. В. Кухнюк, П. В. Пушкар,
О. В. Соловйов, О. О. Сорока, В. А. Туманов та інші. Водночас, проведені
ними дослідження характеризуються
відсутністю єдності вчених у підході до
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розуміння досліджуваного правового
явища, а отже потребують подальших
наукових розробок.
Автор даної статті постави за мету
на основі аналізу різних підходів до розуміння прецедентності як ознаки практики Європейського Суду з прав людини обґрунтувати судження про притаманність цієї риси лише тим сформульованим у рішеннях ЄСПЛ правовим
позиціям, що є усталеними.
Існуючі наукові праці вчених щодо
прецедентності практики Європейського Суду з прав людини та її співвідношення з судовими прецедентами можна
об’єднати в декілька груп.
До першої групи належать наукові
роботи вчених, які вважають, що практика ЄСПЛ є однозначно судовим прецедентом. Так, наприклад, вчений
Д. В. Кухнюк вважає, що практика Європейського суду з прав людини має при-
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роду судового прецеденту як для Європейського суду, так і судів судової системи України [1, с. 11]. На думку В. А. Капустинського діяльність Суду ґрунтується на самій Конвенції, розробленому,
доопрацьованому, прийнятому для внутрішнього користування Регламенті Суду
та судових прецедентах — рішеннях,
винесених раніше Європейським Судом
та Комісією з прав людини [2, с. 12].
До другої групи належать наукові
роботи вчених, які вважають, що практика Європейського Суду з прав людини є прецедентною або містить певні
елементи чи ознаки прецеденту.
З позиції Р. Давид та К. Жоффре у
статті 30 Конвенції сказано, що суд не
може допустити при розгляді справи отримання результату, який буде несумісним з постановленим раніше рішенням
суду. Тому практика Суду є прецедентною. Прецедент є рішенням по справі,
яке має враховуватися при подальшому
розгляді аналогічної справи. Але інколи
Європейський Суд змінює свої правові
позиції і ця зміна є виправданою, тому
що сприяє розвитку права, хоча не сприяє правовій визначеності [3, с. 301].
На думку В. А. Туманова, у практиці
Європейського Суду з прав людини
присутні як прецеденти, так і правові
позиції Суду. Прецедентами необхідно
вважати ситуації, коли Суд посилається
на рішення у попередніх справах, а правовими позиціями — коли у рішенні
вживаються словосполучення «як Суд
неодноразово зазначав у своїй практиці», «Суд нагадав» та інші подібні формулювання. Проте навряд чи є потреба
проводити
таке
протиставлення,
оскільки дуже часто Суд у наступних рішеннях посилається лише на певну
правову позицію, яка міститься у попередньому рішенні в аналогічній справі,
а не на рішення в цілому, але вказує і на
правову позицію, і на це рішення. Тому
власне правові позиції видаються більш
цінними з погляду науки та практики,
оскільки у рішеннях може бути кілька

правових позицій, а ситуацію досліджено на предмет порушення кількох статей Конвенції, тоді як аналогічної справи може стосуватися лише частина попереднього рішення, лише деякі правові позиції [4, с. 107].
В свою чергу, П. В. Пушкар висловлює позицію, що практика Європейського суду не є класично прецедентною, тобто stare decisis, але все ж базується на дотриманні принципу правової визначеності судової практики (однотипні справи розглядаються аналогічно і по суті, і процесуально) та похідного від нього принципу верховенства
права. Правник стверджує, що Суд, не
визнаючи «повну прецедентність» своїх
рішень, все ж таки застосовує методологію прецеденту у своїй повсякденній
практиці. Саме тому Суд постановляє
рішення в наступних справах із використанням попередньої практики щодо
подібних або схожих справ, які зачіпають правові питання, що розглядаються у справі. У деяких випадках зміна попередньої судової практики може відбуватися шляхом застосування методології
встановлення «відмінності» від попередньої судової практики із обґрунтуванням того, чому саме Європейський суд з
прав людини вирішує цю практику не
застосовувати. При цьому досить часто
Суд звертається до своєї практики, яка
містить протилежні висновки, незважаючи, наприклад, на схожість фактів або
юридичних скарг заявника [5, с. 2].
Актуальною з цього приводу є думка Л. Вільдхабера, який зазначає, що
практика Європейського суду не дає однозначної відповіді на питання, що є
прецедент: чи може одна справа розглядатися як прецедент, або тільки серія
справ, або тільки практика, яка становить загальне право? Як слід визначати
і знаходити «ratio decidendi»? [6].
До третьої групи, слід віднести праці правників, які зазначають, що практика ЄСПЛ є особливим видом прецеденту. Так, наприклад, практику ЄСПЛ
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відносять до переконливого прецеденту, який притаманний і англо — саксонській і романо — германській правовим сім’ям. У прецедентних рішеннях ЄСПЛ формуються правові позиції, які мають юридичну значущість як
для судів національних судових систем,
так і судів держав, проти яких такі рішення ухвалені [7].
Разом з цим, з позиції Т. І. Дудаш,
розуміння юридичної природи практики Європейського Суд повинно ґрунтуватися на поєднанні двох підходів і дає
змогу розглядати рішення Суду як правотлумачний, а точніше, правоконкретизаційний прецедент, а саме — як правозастосовний акт, у кому через правила розуміння змісту конкретизуються
норми Конвенції і який має прецедентний характер для самого Суду та правотворче значення для правових систем
держав-учасниць Конвенції [8, с. 129].
На думку В. П. Кононенка, рішення
ЄСПЛ є прецедентами тлумачення Європейської конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод
1950 р. з чого випливає, що ці рішення
є джерелом тлумачення останньої. Саме
з огляду на це суди України повинні застосовувати практику ЄСПЛ [9, с. 17].
Подібну позицію підтримує і вчений
О. О. Сорока, яка зазначає, що розглядаючи практику ЄСПЛ, доцільніше говорити про прецедентне право у дещо
модифікованому вигляді. ЄСПЛ, з одного боку, будучи обмеженим рамками
ЄКПЛ, а з іншого — наділеним широкими можливостями суддівського розсуду, у процесі вирішення справи може
тлумачити (конкретизувати, деталізувати) положення Європейської Конвенції
таким чином, що вони набувають нового розуміння (значення), відображаються у рішеннях ЄСПЛ у вигляді правових
позицій, та які у подальшому враховуються ЄСПЛ у його діяльності при вирішенні аналогічних справ (відступ від
яких допустимий, але вимагає обґрунтування). Таким чином, автор приєдну-
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ється до тієї групи науковців, які розглядають рішення ЄСПЛ як прецедент
тлумачення [10, с. 9–10].
До четвертої групи доцільно віднести праці вчених, які категорично не
ототожнюють практику Європейського
Суду з судовим прецедентом.
Досліджуючи питання природи так
званої «прецедентної практики» Європейського суду з прав людини К. В. Андріанов підкреслює, що процедура розгляду справ Судом має певні ознаки,
властиві англійській доктрині прецеденту. Незважаючи на цю зовнішню
схожість, аналіз положень Конвенції і
практики Суду не дають підстав вважати
його рішення судовими прецедентами.
Повторне застосування Судом принципів і підходів використаних у попередніх
рішеннях має передусім технічний характер. Метою такого підходу є визначення європейських стандартів в тій чи
іншій сфері суспільних відносин, охоплюваних Конвенцією. При цьому, наявність цих стандартів є досить умовною
і випливає лише з певного масиву розглянутих справ [11, с. 9–10].
З позиції С. П. Головатого хибними
є погляди вітчизняних авторів стосовно
того, що діяльність Страсбурзького
Суду «ґрунтується на доктрині судового
прецеденту («stare decisis») або що Суд
«із самого початку став на позицію доктрини судового прецеденту», а напрацьовані судом рішення слід сприймати
як «прецедентне право» тощо. Аналіз
доводить, що Суд поклав у основу своєї
діяльності зовсім іншу, ним же висунуту
доктрину — еволютивного тлумачення, за якої Конвенція є «динамічним і
живим інструментом». Завдяки цій доктрині Суд забезпечив надійне підґрунтя
для скасування своїх попередніх рішень, що лише в певний проміжок
часу мали прецедентну цінність. Утім,
така прецедентна цінність (на певний
час) Страсбурзького Суду жодним чином не виправдовує кваліфікування їх
як «прецедентного права» [12, с. 355].
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В свою чергу Г. В. Мальцев вважає,
що свобода інтерпретації не є рівнозначною свободі створення нової
норми, тому в рішеннях Європейського
Суду відсутні основоположні ознаки судового прецеденту як самостійної форми права. Про який судовий прецедент
можна говорити, якщо в основі рішення по «первинній» справі лежить не
створена в порядку судової правотворчості, а широко опублікована, заздалегідь відома писана норма, хоча й специфічно витлумачена Європейським Судом з прав людини [13, с. 642].
Аналіз розглянутих точок зору вчених дає можливість сформувати наступні висновки, що мають методологічне значення:
1) загалом практику Європейського
Суду з прав людини некоректно розглядати або порівнювати з судовим прецедентом, оскільки вона є складним
системним утворенням, що включає наступні елементи: діяльність суду; її результати (рішення); накопичений соціально-правовий досвід. Тому, про судовий прецедент коректно говорити
лише в рамках аналізу рішень ЄСПЛ.
2) ототожнення безпосередньо рішень ЄСПЛ з судовими прецедентами
також не є обґрунтованим, виходячи з
розуміння останнього поняття в англо-американській системі загального
права, коли як власне сам Високий Суд
обов’язково дотримується раніше прийнятого рішення або суди нижчих
інстанцій дотримуються прецеденту
встановленого вищим судом. Така позиціє пояснюється тим, що Європейський Суд сам відхиляється від власних
правових позицій, у зв’язку зі змінами
сучасних умов та пошуку консенсусу,
так і тим, що він не є вищим судом над
національними судами держав-учасниць Конвенції.
3) «прецедентність» — це риса, що
може бути характерна не для рішень
ЄСПЛ загалом, а лише для усталених
правових позицій як складової рішен-

ня, що багаторазово застосовує Суд при
вирішенні аналогічних справ по суті,
або при розгляді справ про прийнятність скарги. При цьому, виходячи з
того, що правові позиції Суду є результатом тлумачення Конвенції та Протоколів до неї, то більш доцільно говорити про «прецедент тлумачення».
4) застосування Судом «прецедентів
тлумачення» має умовний характер та
певні часові межі актуальності. Умовою
є розгляд типової скарги, коли Суд, в
особі палати, не вбачає причин не застосовувати усталену правову позицію
керуючись принципом правовпевності
(правової визначеності). Втрата актуальності «прецедентів тлумачення» обумовлена закінченням часу коли правова
позиція Суду відповідала умовам суспільного розвитку.
Таке твердження також ґрунтується
на аналізі норм Регламенту Суду, в правилі 72 якого зазначається, що якщо
справа, яку розглядає Палата, порушує
серйозне питання щодо тлумачення
Конвенції чи Протоколів до неї, Палата
може відмовитись від юрисдикції на користь Великої палати, за умови якщо,
жодна зі сторін у справі не заперечує
пороти цього. Разом з цим, в пункті 2
цього Правила зазначається, що якщо
вирішення питання, порушеного в
справі, що її розглядає Палата, може
спричинити непослідовність практики
Суду, Палата відмовляється від юрисдикції на користь Великої палати, за
умови, що жодна зі сторін у справі не
заперечує проти цього [14].
Аналіз норм Регламенту Суду, дає
підстави стверджувати, що ще однією
умовою для формування Великою палатою потенційно нової правової позиції є відсутність заперечень сторін, які
беруть участь у справі. Тобто, якщо держава-відповідач буде заперечувати
щодо розгляду справи у Великій палаті
Суду ймовірність застосування усталеної правової позиції палатою Суду також зберігається.
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5) на «прецедентність», тобто повторюваність застосування правових позицій, вказує і сам Європейський Суд в своїх рішеннях. Так, наприклад, у справі
«Чепмен проти Сполученого Королівства» Суд зазначає, що, незважаючи на
те, що він формально не пов’язаний своїми попередніми рішеннями, в інтересах
правової визначеності і передбачуваності, а також рівності перед законом, він
не повинен — без серйозних підстав —
відступати від прецедентів, встановлених в попередніх справах. Однак, оскільки Конвенція є основною і вищої системою захисту прав людини, Суд повинен
брати до уваги зміну ситуації в державах-учасницях Конвенції [15]. У рішенні
«К. Гудвін проти Сполученого Королівства» зазначається, що хоча Суд формально незобов’язаний дотримуватись
своїх попередніх рішень, саме в інтересах юридичної визначеності, передбачуваності та рівності перед законом він не
повинен відмовлятися, без доброї на те
причини, від прецедентів, закладених у
попередніх справах [16].
Виходячи із вищевикладеного, видається доцільним здійснити видову
диференціацію існуючих правових позицій ЄСПЛ з певної категорії справ на:
а) правові позиції, що мають прецедентний характер (усталені правові позиції, які використовуються в однотип-

них справах (справах клонах), що розглядаються комітетом або палатами
Суду аналогічно як по суті, так і процесуально); б) правові позиції, що можуть
потенційно мати прецедентний характер (нові правові позиції, які сформовані в результаті еволютивного тлумачення норм Конвенції з урахуванням умов
сьогодення (формуються Великою палатою або інколи палатами Суду);
в) правові позиції, що не мають прецедентного характеру у зв’язку із суттєвими обставинами справи, які обумовлюють необхідність їх корегування (правові позиції, які сформовані на основі
принципу «mutatis mutandis» з урахуванням існуючих відмінностей між
справою, яка розглядається і попередньо розглянутою справою).
Таким чином, існування такої риси
як «прецедентність» при здійсненні характеристики практики Європейського
Суду з прав людини є виправданим в
сучасній правовій доктрині лише щодо
усталених правових позицій, які використовуються Судом при розгляді типових скарг. Наявність такої ознаки також обумовлюється існуючими методологічними підходами в діяльності Суду,
а також не частими випадками формулювання нових та скорегованих правових позицій Європейським Судом з
прав людини.
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ЗНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВУАЛІ
В ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

Blazhivska N. Ye. Piercing the Corporate Veil under ECtHR Jurisprudence
Abstract. The article deals with the issue of piercing the corporate veil under the jurisprudence of European Court of Human Rights. The core of ECtHR concept of piercing the
corporate veil is explained by the differences in defence of shareholders’ rights and defence
of shareholders’ interests. The author proves that ECtHR jurisprudence developed two
approaches for piercing the corporate veil: strict approach and flexible approach.
Key words: corporate veil, piercing the corporate veil, ECtHR jurisprudence, shareholders rights, defence of shareholders rights.
Доктрина «зняття корпоративної вуалі» («piercing the corporate veil») стає вже визнаним трендом в правничій науці України, і цьому є пояснення. Насамперед,
потреби практики свідчать, що з розвитком динаміки цивільного обороту все
частіше виникають випадки, коли в кредиторів не залишається інших варіантів,
крім як спробувати покласти відповідальність за зобов’язаннями господарської організації на її недобросовісних
учасників (засновників) та (або) топ-менеджерів, власне — зняти корпоративну
вуаль. Законодавець зі свого боку намагається якимось чином реагувати на такі
потреби. Як приклад спроби ввести до
законодавства України інститут зняття
корпоративної вуалі, на наш погляд,
можна привести ч. 5 ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в
редакції Закону від 23 лютого 2012 року
№ 4452-VI [1]: «На власників істотної
участі та керівників банку за рішенням
суду може бути покладена відповідальність за зобов’язаннями банку в разі віднесення банку з їх вини до категорії неплатоспроможних». Більше того, ця
норма навіть отримала судове застосування на практиці, зокрема в рішенні

ВССУ від 10 травня 2017 року у справі
№ 753/23222/15-ц [2]. Щоправда редакція цитованої норми на сьогодні вже змінилась (дивись Закон України 2 березня
2015 року № 218-VIII [3]). Зрозуміло, що
наука не могла залишатися осторонь таких процесів, зважаючи на актуальність
предмету дослідження.
Так, на сьогодні у вітчизняній правничій науці присутня достатня кількість
наукових публікацій, присвячених різним аспектам зняттю корпоративної
вуалі, зокрема, поняттю та змісту доктрини, порівняльно-правовому аспекту,
перспективам запровадження та застосування в Україні тощо. Крім того,
зняття корпоративної вуалі розглядається в контексті окремих відносин, а
саме: правового статусу дочірніх підприємств; застосування законодавства
про банкрутство; правосуб’єктності
юридичної особи; участі держави в цивільних правовідносинах; корпоративних конфліктів та захисту корпоративних прав; міжнародного комерційного
арбітражу;  статусу  юридичних  осіб
публічного  права.  До  авторів,  праці
яких покладені в основу нашого дослідження, належать: Ю. М. Жорнокуй,
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Т. М. Карнаух, О. Р. Кібенко, О. В. Коло
гойда, І. В. Лукач, Р. А. Майданик, В. М. Ма
хінчук, Л. О. Переверзєва, В. Д. Примак, І. В. Спасибо-Фатєєва та інші.
Ставим собі за завдання в цій статті
дослідити застосування зняття корпоративної вуалі в практиці Європейського
суду з прав людини (надалі — ЄСПЛ)
відповідно до Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод
(надалі — Конвенція).
Насамперед зазначимо, що зняття
корпоративної вуалі у практиці ЄСПЛ
розглядається в двох площинах.
По-перше, це питання досліджується у
справах про правомірність притягнення до відповідальності учасників (засновників) господарської організації за
зобов’язаннями останньої, зокрема
щодо законності та пропорційності такого заходу [4]. Наприклад, у справі Ходорковський та Лєбєдєв проти Росії [5]
ЄСПЛ погодився з тим, що коли товариство з обмеженою відповідальністю
використовується тільки як фасад для
шахрайських операцій її власників або
менеджменту, одним з можливих рішень для захисту прав кредиторів,
включаючи державу, може бути «зняття
корпоративної вуалі», яка зазвичай відділяє майно компанії і майно її власників і менеджерів. Проте, таке рішення не
можна приймати без серйозної законодавчої бази. Ні російське податкове законодавство, ні цивільне не дозволяли
у той час звернути стягнення по несплачених податках, які повинна була
заплатити господарська організація, на
майно менеджерів цієї компанії. Більше
того, російські суди багаторазово тлумачили закон в такому сенсі, що перекладення відповідальності за несплачені податки з господарської організації
на її керівників не допускається. Нарешті, ЄСПЛ підкреслив, що висновки національних судів, в частині, що стосується цивільного позову, були дуже короткими і не містили ні посилань не
застосовне право, ні зрозумілого розра-
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хунку збитків, начебто це було незначною деталлю. ЄСПЛ ухвалив, що присудження збитків на користь держави було
свавільним, і, таким чином, порушило
статтю 1 Протоколу № 1 до Конвенції.
По-друге, ЄСПЛ з’ясовує можливість зняття корпоративної вуалі при
встановлені умов прийнятності заяви,
зокрема при визначенні статусу учасника (засновника) господарської організації як потерпілої особи в контексті
ст. 34 Конвенції внаслідок шкоди, заподіяної такій господарській організації.
Так, за загальним правилом, особа не
може скаржитися на порушення своїх
прав у судовому провадженні, в якому
вона не виступала стороною, навіть
якщо вона була акціонером та/або директором господарської організації, яка
виступала стороною в провадженні, а
нехтування правосуб’єктністю господарської організації може бути виправдане лише у виняткових обставинах [6].
Тобто маємо два різні випадки: у
першому — ЄСПЛ встановлює, чи відповідають вимогам Конвенції вжиті
державою заходи спрямовані на зняття
корпоративної вуалі; у другому — встановлює наявність підстав для зняття
корпоративної вуалі при визнанні учасника (засновника) господарської організації потерпілим, а його заяви прийнятною. Попри те, що обидва випадки є надзвичайно актуальними та потребують ґрунтовних наукових досліджень, з урахуванням вимог до обсягу, в
цій статті зупиним свою увагу лише на
останньому з них.
Сама можливість зняття корпоративної вуалі при визначенні статусу потерпілої особи закладена в розроблених та розвинутих практикою ЄСПЛ
концепціях «автономного тлумачення»
чи «автономних понять» («autonomous
interpretation» або «autonomous concept») та
«опосередкованого (непрямого) потерпілого» («indirect victim»). Так, поняття
«потерпілий» повинно тлумачитись автономно та незалежно від понять націо-
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нального права, в тому числі таких як
правоздатність та охоронюваний законом інтерес. Крім того, ст. 34 Конвенції
стосується не тільки безпосередніх потерпілих, але також будь-якої особи, якій порушенням завдається шкода або яка має
охоронюваний законом інтерес щодо
припинення такого порушення [7].
Основу підходу ЄСПЛ щодо зняття
корпоративної вуалі було закладено у
справі Агротексім та інші проти Греції [8]. Задля розуміння прийнятого рішення та подальшого розвитку практики ЄСПЛ з досліджуваного питання
важливо з’ясувати істотні обставини
цієї справи. Заявники, шість грецьких
товарист з обмеженою відповідальністю — «Агротексім», «Віотекс», «Хімофікс», «Кікладікі», «Мепекс» і «Тексема» — були найбільшими учасниками
товариства з обмеженою відповідальністю «Karolos Fix Brevery», власність якої
була експропрійована. Товариство
«Karolos Fix Brevery» з серпня 1983 року
та на момент подання заяви знаходилось
на стадії ліквідації. Спочатку ліквідація
здійснювалась на підставі рішення загальних зборів, а з листопада 1983 року
відповідно до наказу міністра економіки — в порядку, передбаченому законодавством про банкрутство. В період ліквідації інтереси компанії «Karolos Fix
Brevery» представляли двоє ліквідаторів,
спершу призначені загальними зборами
учасників в серпні 1983 року, які в червні
1984 року були замінені згідно з рішенням Афінського апеляційного суду.
Аналізуючи обставини справи
ЄСПЛ прийшов до висновку, що господарські організації-заявниці не можна розглядати як такі, котрим надано
право звертатися до органів Конвенції.
При цьому було сформульовано принцип, відповідно до якого зняття корпоративної вуалі чи нехтування правосуб’єктністю господарської організації
може бути виправдане лише у виняткових обставинах, зокрема, коли чітко
встановлено, що господарська організа-

ція не має можливості звернутися до
конвенційних механізмів через органи,
створені відповідно до її статуту, або —
в разі ліквідації — через своїх ліквідаторів. В обґрунтування свого рішення
ЄСПЛ наводить такі аргументи: на момент подання скарг до органів Конвенції товариство «Carolos Fix Brewery»,
хоча й перебувало на стадії ліквідації,
однак не припиняло свого існування як
юридична особа, його інтереси у цей
час представляли двоє ліквідаторів, які
мали здатність захищати його права, а
отже, і звертатися до органів Конвенції,
якщо вважали це за необхідне; не було
остаточно встановлено, що в той час,
коли заяву подано до Комісії, товариство «Fix Breweri» не мало змоги звернутися через своїх ліквідаторів до органів
Конвенції щодо стверджуваного порушення ст. 1 Протоколу № 1.
Сутність такого підходу ЄСПЛ до
зняття корпоративної вуалі полягає в
розмежуванні судом прав та інтересів
учасників (засновників) господарської
організації. При цьому корпоративні
права учасників (засновників) господарської організації, тобто їх правомочності на участь в управлінні господарською організацією, отримання певної
частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також
інші правомочності, передбачені законом та статутними документами, наділені самостійним захистом, оскільки
слугують окремою підставою для позову. Натомість, інтереси учасників (засновників) господарської організації не
наділені таким захистом та не створюють самостійного статусу потерпілої
особи, тому що такі інтереси нерозривно пов’язані з існуванням самої юридичної особи. З цього приводу в теорії
існує дві концепції щодо опосередкованого захисту основоположних прав
юридичних осіб [9, c. 33]. За першою
концепцією «індивідуалізації або зняття
корпоративного вуалі» права юридич-
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ної особи та права її учасників вважаються єдиними. В цьому випадку діяння
держави, яке порушує певні права стосується в однаковій мірі як юридичної
особи, так і її учасників. Таким чином,
вважається, що корпоративна вуаль знімається. Відповідно до другого підходу,
дія або бездіяльність держави, яка призвела до порушення прав юридичної
особи може також одночасно містити
порушення прав її учасників. Відповідно порушення проти компанії та порушення проти її учасників становлять
окремі правопорушення.
Таким чином, у разі порушення
корпоративних прав учасників (засновників) господарської організації,
останні вважаються потерпілими та,
відповідно, наділені правом на звернення до ЄСПЛ. Натомість, кожний раз,
коли інтересам учасників (засновників)
завдається шкода діяннями, вчиненими
щодо господарської організації, саме
остання наділяється правом застосувати
відповідні способи захисту. Тобто, незважаючи на те, що два відокремлених
суб’єкта можуть зазнавати шкоди від одного і того самого правопорушення,
права лише одного із них при цьому
порушуються [10, с. 272]. Продемонструвати це можна на прикладі справи
«Совтрансавто-Холдинг» проти України [11]. Обставини справи свідчать, що
заявник володів 49 % акцій українського закритого акціонерного товариства
«Совтрансавто-Луганськ», яке в січні
1996 року відповідно до рішення зборів
акціонерів було реорганізовано на відкрите акціонерне товариство. Внаслідок трьох рішень директора «Совтрансавто-Луганськ» про збільшення статутного фонду підприємства частка заявника в останньому зменшилася із 49 до
20,7 %. Внаслідок проведених змін директор «Совтрансавто-Луганськ» дістав
змогу самостійно контролювати управління господарською організацією та її
активи. У цій справі ЄСПЛ навіть не
піднімав питання про зняття корпора-
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тивної вуалі, оскільки заявник оскаржував порушення його корпоративних
прав, а саме неправомірне зменшення
частки акцій в статутному капіталі акціонерного товариства.
Також необхідно відмітити, що
принцип, закріплений в справі Агротексім та інші проти Греції, щодо зняття корпоративної вуалі, попри те, що
був застосований для захисту власності
(ст. 1 Протоколу № 1) визнається загальним, тобто таким, що поширюється на інші статті Конвенції. Однак правило про зняття корпоративної вуалі діє
тільки в тих випадках, коли учасники
(засновники) господарської організації
оскаржують порушення своїх інтересів,
які випливають з права на частку в капіталі такої господарської організації.
Тобто у випадках, коли оскаржуються
порушення не пов’язані із вказаним інтересом, заявник повинен обґрунтувати, що оскаржуване діяння порушило
його конвенційні права. Наприклад,
юридична особа є засобом масової інформації, а її право на вільне вираження поглядів порушується судовою забороною на мовлення або опублікування
певної інформації в кримінальному
проваджені, постраждає не тільки власник і акціонери компанії, а і безпосередньо журналісти, які також є носіями
права на вільне вираження поглядів відповідно до ст. 10 Європейської конвенції з прав людини [12]. Інша ситуації
складається коли заявник оскаржує немайнові конвенційні права, які пов’язані
з його майновими інтересами як учасника (засновника) господарської організації. Тобто, ст. 1 Протоколу № 1 є
основоположною для принципу зняття
корпоративної вуалі, але він може застосовуватись і до інших положень
Конвенції, наприклад, права на справедливий суд (ст. 6) [13].
Детальний аналіз рішення у справі
Агротексім та інші проти Греції наводить нас на такі міркування. З одного
боку, ЄСПЛ використовує як підставу
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для зняття корпоративної вуалі оціночне поняття «виняткові обставини», достатньо узагальнене та неконкретизоване, яке потребує оцінки щодо кожної
окремої справи та передбачає розсуд
суду. З іншого боку, обставина, яка була
застосована, а саме можливість господарської організації самостійно звернутися да конвенційних органів, є досить
формальною та може буквально тлумачитись. Саме це, на наш погляд, зумовило розвиток практики ЄСПЛ щодо
зняття корпоративної вуалі в двох напрямках, які умовно можна назвати
жорстким та гнучким підходами.
Під жорстким підходом ми розуміємо застосування судом підстав, наявність чи відсутність яких однозначно
свідчить про необхідність зняття корпоративної вуалі. В практиці ЄСПЛ
жорсткий підхід охоплює принаймні
два критерії. Першим із них є неможливість господарської організації самостійно звернутися до конвенційних органів. Така неможливість повинна бути
очевидно встановленою. Так, ЄСПЛ
виходить із того, що поки господарська
організації не буде припинена як юридична особа, доти вона має здатність
звернутися до конвенційних органів через свої органи, а під час процедури ліквідації — через ліквідаційну комісію
(ліквідатора). Тобто такою обставиною
визнається саме припинення правоздатності та дієздатності юридичної особи, а не просто припинення її діяльності чи скасування (анулювання) статусу
платника податків [14] тощо. При цьому, якщо господарська організація самостійно звернулася до ЄСПЛ через
свої органи, то одночасне звернення її
учасника (засновника) щодо тих самих
порушень буде визнане неприйнятним [15], оскільки відсутні підстави для
зняття корпоративної вуалі.
Наступною підставою в межах жорсткого підходу є випадок, коли заявником виступає єдиний учасник (засновник) господарської організації.

Можливість одноосібного власника
господарської організації претендувати
на статус «потерпілого» відповідно до
ст. 34 Конвенції в частині, в якій оспорювані заходи торкнулися його господарської організації, пояснюється тим,
що у випадку з одноосібним власником
немає ризику розбіжності інтересів серед учасників або між учасниками і виконавчим органом щодо факту порушення прав, гарантованих Конвенцією,
або щодо найбільш оптимального способу реакції на таке порушення [16].
Гнучкий підхід означає, що кожна
підстава зняття корпоративної вуалі повинна бути оцінена виходячи з обставин конкретної справи. Гнучкий підхід
загалом відповідає практиці ЄСПЛ, відповідно до якої критерії повинні застосовуватись з певним рівнем гнучкості та
без надмірного формалізму, надаючи
важливого значення конкретним обставинам кожної окремої справи [17, с. 273].
Необхідно погодитись із висловленим
в літературі міркуванням, що гнучкість в
підході щодо зняття корпоративної вуалі була продемонстрована вже в рішенні у справі Агротексім та інші проти
Греції [18, с. 954]. Так, ЄСПЛ відмовлячи у визнанні заявників потерпілими,
серед іншого врахував, що: немає ніяких підстав вважати, що ліквідатори не
виконали свої зобов’язання задовільно;
натомість мали місце докази, які підтверджували, що ліквідатори вжили усіх
заходів, з урахуванням обставин справи,
спрямованих на захист інтересів неплатоспроможної господарської організації та її активів; заявники знехтували
своєю можливістю внести пропозицію
про заміну ліквідаторів у зв’язку з неналежним виконанням останніми своїх
обов’язків [8]. Тобто неможливість господарської організації самостійно звернутись до ЄСПЛ розглядається не тільки як юридична неможливість (жорсткий критерій), але й як фактична неможливість, обумовлена конкретними
обставинами справи (гнучкий крите-
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рій). Наприклад, у справі Кредіт та Індустріал банк проти Чеської Республіки [13] ЄСПЛ встановив, що на відміну
від обставин справи Агротексім та інші
проти Греції, заявник оскаржує сам
факт запровадження тимчасової адміністрації без надання банку належної
можливості це оскаржити. Тобто якщо
суть скарги стосується відмови в ефективному доступі до правосуддя для
оскарження призначення тимчасової
адміністрації, то стверджувати, що
лише тимчасова адміністрація наділена
можливістю представляти банк при
зверненні до Конвенційних органів,
зробить право на індивідуальні звернення, передбачене ст. 34 Конвенції,
теоретичним та ілюзорним.
Наступний гнучкий критерій, вироблений практикою ЄСПЛ, який може
слугувати підставою для зняття корпоративної вуалі можна охарактеризувати
як ступінь контролю, який здійснює
учасник (засновник) над діяльністю господарської організації. Мається на увазі
випадки, коли заявники не є єдиними
учасниками (засновниками) господарської організації, але здійснюють настільки значний вплив на її діяльність,
що набувають «прямий особистий інтерес в предметі звернення» [19]. Наприклад, такий ступінь контролю ЄСПЛ
визнав у таких випадках: 1) частка заявника у статутному капіталі складала
90 % [19]; 2) троє заявників були визнані єдиними членами кооперативу, попри те, що конкретна частка кожного із
них не була встановлена [14]; 3) заявник
та його брат, який не був заявником,
були єдиними учасниками (засновниками) господарської організації [20]; 4) заявник як учасник (засновник) господарської організації та сама господарська
організація настільки тісно пов’язані
між собою, що було б штучним здійс-

нювати розмежування їх інтересів (наприклад, попри те, що частка заявника
складала лише 25 % статутного капіталу, однак було встановлено, що заявник
повністю контролював вказану господарську організацію з моменту її заснування, а згодом вона перейшла у лише
його виняткове розпорядження) [21].
В практиці ЄСПЛ при застосуванні
гнучкого підходу оцінюються й інші обставини, серед яких: ступінь та вид причетності держави до стверджуваного
правопорушення [22]; розмір шкоди завданої господарській організації [23]. Безумовно, що перелік таких обставин не
може бути вичерпний, а їх значення підлягає оцінці в кожній конкретній справі.
Таким чином, на основі проведеного
дослідження приходимо до таких
висновків. В Україні назріла практична
необхідність комплексного запровадження інституту зняття корпоративної
вуалі. При цьому необхідно враховувати
положення, розроблені в практиці
ЄСПЛ. По-перше, в практиці ЄСПЛ інститут зняття корпоративної вуалі застосовується для встановлення: чи були
державою дотримані конвенційні права
при притягненні учасників (засновників)
господарської організації за зобов’язаннями останньої; чи мають учасники (засновники) господарської організації
право самостійно звернутися до ЄСПЛ
щодо порушень, які безпосередньо стосуються тільки господарської організації. По-друге, в практиці при ЄСПЛ при
встановленні підстав для зняття корпоративної вуалі застосовує два підходи:
жорсткий — застосування судом підстав,
наявність чи відсутність яких однозначно свідчить про необхідність зняття корпоративної вуалі; гнучкий — означає,
що кожна підстава зняття корпоративної
вуалі повинна бути оцінена виходячи з
обставин конкретної справи.
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Адвокатура Італійської Республіки
у своїй ґенезі та еволюції не вельми
привертає увагу вітчизняних учених.
Однак розвідки італійської адвокатури
є надзвичайно важливими в історичному аспекті становлення права, становлення громадянського суспільства
та цього правничого фаху в Італії та
інших державах романо-германської
системи права.
Ураховуючи важливість досліджень
історії адвокатури Італії для держави і
суспільства, Національна Рада Адвокатів Італії у 2003 р. ініціювала серію видань «Історія адвокатури в Італії», що
було підтримано Міністерством Юстиції Італії та профінансовано. Дослідження проводилися національними та
зарубіжними фахівцями і дозволили
відновити історичну ідентичність юридичних професій в Італії. Довготривала
історія італійської адвокатури, від часів
об’єднання Італії, падіння фашизму і до
сьогодення, що розкривається на сторінках серії видань — «Історія адвокатури в Італії», може становити неабиякий
інтерес для держав, що слідують загаль-

новизнаним європейським принципам
та стандартам адвокатури [12].
Дослідження адвокатури Італії — це
певні інвестиції у формування сучасної
адвокатури, адже розуміння її коріння та
пояснення причин невід’ємності від
громадянської історії країни, її ролі і
присутності в ній, впливу адвокатів на її
формування є незаперечними. Історичний синтез дозволяє зрозуміти роль італійського адвоката від часів Об’єднаного Королівства і до створення Республіки. Важливість відновлення історичної
ідентичності професійних адвокатських асоціацій в Італії є необхідною
для розробки італійським урядом нових
правил адвокатської діяльності та адаптації законодавства Італійської Республіки у сфері адвокатури до норм Європейського Союзу, в рамках глибоких
ринкових перетворень попиту і пропозицій юридичних послуг, що сьогодні
сформувалися на території усього Євросоюзу, де повільний процес юридичної та політичної інтеграції продемонстрував необхідність зближення з
європейським правом [13].

29

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

Перед викладом стандартів італійської адвокатури варто зазначити такі
факти. По-перше, в Італії сформувалися дві різні юридичні професії, запозичені з французької моделі, — представництва та захисту (прокуратори та адвокати). Обидва інститути з плином часу
були по-різному регламентовані законодавцем, мали відмінну взаємодію з
певними гілками влади в різних регіонах півострова, та функціонували аж до
1997 р. По-друге, перехід до системи
професійних органів, який мав місце у
ХІХ ст., істотно змінив італійську адвокатуру, особливо в питаннях доступу до
професії та дисципліни, а також установлення державного контролю над
професією. По-третє, важливим фактом є законодавче регулювання юридичних професій в Італії. Так, уперше
законодавче регулювання юридичних
професій відбулося ще у 1874 р. Наступний закон щодо адвокатської діяльності в Італії було прийнято лише у
1933 р., який вважався фашистським та
відображав політичну ідеологію тогочасної Італії. І, нарешті, закон 2012 р.
про адвокатуру Італійської Республіки
закріпив положення щодо організації та
діяльності адвокатури, що відповідають
принципам та стандартам сучасного демократичного світу та усього Європейського Союзу. Звичайно, поза зазначеними вище основними законодавчими
актами, що стосуються адвокатури, в Італії за період її багатовікового існування
діяли й інші акти (королівські та імператорські укази та ін.), які визначали долю
тогочасної адвокатури. Та все ж найбільшого законодавчого впливу на професію мали саме означені документи.
Відомі дві категорії осіб, які надавали юридичну допомогу громадянам у
Стародавньому Римі: патрони, які (за
винятком деяких випадків) ототожнювали себе з ораторами та надавали юридичну допомогу тим, хто цього потребує, представляли їхні інтереси в процесах і виступали перед присяжними,

30

та адвокати (або юрисконсульти), які
консультували громадян з приводу захисту своїх інтересів, складали юридичні та процесуальні документи. Як правило, перша категорія правників мала
справу зі злочинцями і тими приватними процесами, які відбувалися перед
присяжними, у той час як адвокати
(юрисконсульти) виконували свою
функцію в обстановці суперечок з органами влади та місцевого самоврядування. Водночас, обидві функції могли
бути об’єднані в одному юристі [3].
У візантійську епоху юристами могли бути лише особи, які закінчили офіційну юридичну школу та носили назву
— «σχολαστικοί». Ця назва часто зустрічається в папірусі Юстиніана. Такі захисники часів візантійської епохи утворювали певний професійний корпус з
визначеною кількістю членів та володіли спеціальним імунітетом [3].
Після падіння Римської імперії,
особливо у варварські для тодішньої
Італії часи, функції адвокатури було
суттєво змінено, а її роль практично
зведено нанівець. Знову піднятися та
утвердитися в державі та суспільстві інституту адвокатури в Італії вдалося
тільки в період Відродження. Таке ж
відродження адвокатури відбулося й у
Франції, де інституту вдалося відстояти
свою автономію та закріпити за собою
високу моральну значимість. Цікавим є
те, що адвокатська професія є однією з
ранніх у стародавній Італії. Для прикладу, професія прокурора почала
розвиватися значно пізніше, ніж адвоката. Так, перші прокурори у Стародавньому Римі несли відповідальність
тільки за судову практику, вже значно
пізніше римські прокурори почали відігравати величезне значення в державі та її правовій системі. У період імператорського Риму адвокатська професія, як і діяльність самого адвоката,
була значно краще врегульована на
рівні закону, аніж прокурорська. У той
же час у Франції професія адвоката та
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прокурора виникли паралельно і розвивалися в основному однаково [3].
Італійській адвокатурі властивий ще
один вид професійного захисника —
з державних справ. Інститут державного
захисника походить ще з часів Римської
імперії, щоправда в іншій формі. Саме у
цей період у суперечках з податковими
органами інтереси імператора представляють «прокуратори чезарії»(procuratores
caesaris). За часів імператора Клавдія роль
цього інституту послаблюється, а з реформою імператора Адріана трансформується в інститут державного адвоката — так званий «advocati fisci», який
виконує функції представництва і захисту держави. Основна функція «advocati
fisci» полягала у захисті всіх інтересів держави, хоча і була додана до функцій адвоката в часи пізньої епохи (зародження
такої функції дає можливість простежити виникнення державного обвинувачення). Функція «advocati fisci» була високо
цінованою та здійснювалася найстаршими та високопрофесійними юристами. У середні віки цей інститут втрачає
своє значення в державі, натомість з’являється новий вид захисника — з повноваженнями аналогічними до «advocati
fisci», але тепер він представляє не тільки
інтереси держави, а володіє функціями,
що запозичені у інституту прокуратора
Франції XIII ст. [3].
Після тривалого періоду становлення та реформування інституту захисту в
Італії за часів Леопольда І, а саме
17 травня 1777 р. з’являється ще один
вид захисника — королівський адвокат
(«avvocato regio»). Щоправда королівський адвокат був наділений тими ж
повноваженнями та виконує ті ж завдання, що й державний адвокат та став, по
суті, представником держави [3].
У XVIII ст. на території Італії юридичні професії розгалужуються на адвокатів і прокураторів (аvvocati e procuratori), хоча правову регламентацію
обидва інститути отримають лише у
другій половині XIX ст.

У цей період на території деяких італійських міст встановлено адміністративну централізацію, яка запровадила
більш жорсткі форми державного
контролю. Корпорації адвокатів та прокураторів зазнали глибшого, ніж раніше регулювання та прогресивних обмежень своїх традиційних функцій і привілеїв. Звичайно, резистентність обох
інститутів була значною, однак повністю відстояти свою автономію та традиції інститутам не вдалося.
Як приклад, є запровадження системи регулювання діяльності юристів за
часів правління савойської династії у
XVIII ст., що одержало закріплення у
Конституції 1770 р. Так, у Королівстві
Сардинія професійна організація передбачалася лише для професії прокуратора — передбачалася норма
щодо створення та регулювання діяльності Колегії прокураторів. Відповідно
до Конституції 1770 р. особа не могла
обіймати посаду прокуратора, якщо
вона не була членом Колегії прокураторів; їй не дозволялося практикувати, попередньо не пройшовши перевірки рівня кваліфікації, яку проводили магістрати Сенатів та Префектур. Для того, аби
бути допущеним до експертизи, претендент повинен був пройти два роки
юридичної підготовки та рік спеціальної підготовки. У такий спосіб, контроль за доступом та дисципліною
професії прокуратора був повністю в
руках магістрату [4].
Водночас, жодної незалежної професійної адвокатської організації за
Конституцією 1770 р. передбачено не
було. Для виконання адвокатської професії необхідно було подати у Сенат
документ, що посвідчував здобуття академічної кваліфікації за фахом юриспруденція. Згідно зі ст. 2 Конституції
адвокат повинен був скласти присягу
перед Сенатом про дотримання у своїй
діяльності принципів Конституції; надавати необхідну правову допомогу
тим, хто цього потребує; не вимагати
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надто високого гонорару, ніж це дозволено Конституцією. Відповідно до ст.3
цього акту за недотримання адвокатом
клятви він притягувався до відповідальності у вигляді позбавлення права практики строком 1 рік, повинен був відшкодувати всі витрати за завдану матеріальну
шкоду сторонам. Іншу форму контролю
за адвокатами здійснював Магістрат. Загалом, у Королівстві Сардинія професії
адвоката та прокуратора були тісно
пов’язані із судовою системою. Відсутність автономії і незалежності обох інститутів та підзвітність Магістрату (державі) фактично були головною особливістю п’ємонтської системи [4].
У роки наполеонівського панування
в Італії професії адвоката та прокуратора були організовані на ґрунті французької правової системи. При цьому
варто нагадати, що під час революції у
Французькій Республіці був неабиякий
інтерес до адвокатської професії.
У 1790 р. інститут адвокатури зазнав
повного придушення. Так, зборами, до
складу яких входили адвокати, прокураторів та магістратів було позбавлено
функцій, що належали адвокатам — «в
ім’я свободи та рівності усіх юристів перед законом». Статтями 5, 10 закону від
2 вересня 1790 р. заперечувалася будьяка корпоративна форма адвокатської
професії. Також адвокати були не вправі були самостійно приймати замовлення від клієнтів і не мали жодних особливих функцій. Така ж доля спіткала й
інститут прокураторів у 1791 р. [4].
З часом адвокати повертаються до
захисту під прикриттям «неофіційного
захисника», а необхідність відновлення
їхньої офіційної форми професійної
організації стає все більше очевидною.
Уже за декілька років функції адвокатів і
прокураторів відновлюються, а під дією
французького права імператорським
указом від 14 грудня 1810 р. ці інститути
визначаються як — avoués. Такий захисник передбачений у кожному апеляційному суді та суді першої інстанції,
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поставлений під прямий контроль Генерального прокурора та Міністра юстиції. Голова Ради avoués та інші адміністративні посади в Раді призначалися
Генеральним прокурором. Крім того,
Міністр юстиції мав дуже широкі дисциплінарні функції щодо avoués. Тож Указом підвищено роль адвокатури, але,
водночас, її підпорядковано державі. Імператорське законодавство відновило
традиційні юридичні професії та їхні
функції, що призвело до повернення
професійних об’єднань та замовлень на
правові послуги від громадян, але корпоративному духу та автономії новостворених avoués довелося знайти компроміс із
сильнішим втручанням держави [2].
По закінченню наполеонівського періоду, колегії адвокатів і прокураторів в
Італії були відновлені та організовані за
французьким взірцем, однак положення
щодо регулювання їхньої діяльності в законодавстві італійських держав відрізнялися. У деяких італійських державах
було повернуто старий порядок, наприклад, на території Королівства Сардинії.
Натомість в інших державах досі діяло
французьке законодавство, наприклад, у
герцогстві Парма. Професії адвоката та
прокуратора були розділені скрізь, за винятком Ломбардії, Модени та Тоскани.
Загалом, після наполеонівського періоду, автономія корпорацій адвокатів та
прокураторів були значно послаблені
через встановлений державний контроль, що здійснювався судами [2].
Італійське об’єднання було реалізовано, як відомо Королівством Сардинія
(П’ємонту) на чолі з королем Віктором-Еммануїлом ІІ у 1861 р., а дія її правової системи, крім кримінального права, була поширена на території усіх
об’єднаних держав. Що стосується професії адвоката, то її регулювання здійснювалось Конституцією П’ємонту
1770 р. вже наступного день після об’єднання. Професійна дисципліна була покладена на магістратуру. Для інституту
прокураторів закон від 17 квітня 1859 р.
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створив виборчі колегії прокураторів і
дисциплінарні палати.
Варто зазначити, що на території
Об’єднаного Королівства було відсутнє
єдине законодавство, у зв’язку з різноманітністю правових систем, що раніше діяли на території Італії. Такий стан
речей не дозволяв запровадити єдину
загальну систему регульованих юридичних професій. Слід також враховувати, що у правовій системі Королівства Сардинії, дія якої була поширена
на весь півострів, також були традиції та
положення, що регулювали діяльність
адвокатів. Загальна реорганізація юридичних професій в Італії того періоду
проводилася лише в 1874 р., відповідно
до закону від 8 червня [2].
Перша правова регламентація юридичних професій в Італії відбулася
8 червня 1874 р. з прийняттям закону,
який стосувався організації та діяльності
двох основних, того періоду, юридичних
інститутів — прокуратора та адвоката.
Перший законопроект був внесений до Сенату Міністром юстиції Джованні Де Фалько в 1866 р., а обговорення проекту зупинялося декілька разів
внаслідок численних розбіжностей між
обома інститутами [2].
Лише з прийняттям закону 1874 р.
закріплено повне регулювання організації та діяльності цих інститутів. Законом було передбачено створення колегій адвокатів та прокураторів. Система
зазнала певних послідовних змін у сенсі
підходу до професії адвоката та прокуратора, зокрема було відновлено та
встановлено для них автономію, також
гарантовано замовлення від клієнтів.
Згідно зі ст. 1 Закону виконання
професій адвоката та прокуратора регулювалися його положеннями. Стаття 2
цього акту закріплювала право однієї
особи на практику в обох професіях.
Така особа повинна була відповідати
вимогам, встановленими цим законом,
та виконувати зобов’язання, що покладаються на обидві професії. У ст. 3 вка-

зувалося на вимогу адвокатів і прокураторів бути внесеними до реєстрів, передбачених цим законом [7].
Відповідно до юридичних джерел
та традицій загального права юристи
того періоду, про що вже йшла мова
вище, діляться на дві корпорації: а)«прокуратори»(«procuratori») — наділені
функцією представництва сторін у процесі; б) «адвокати» («avvocati») — займалися юридичними питаннями та
консультуванням сторін, але без функції
представництва їхніх інтересів у суді [2].
З моменту запровадження на території Італії обох інститутів (аvvocati e procuratori)відбувалися тривалі юридичні та
політичні дебати щодо їхньої долі. Починаючи з проголошення у 1861 р. незалежного Королівства Італії велися
дискусії та суперечки щодо необхідності уніфікації цих двох інститутів на усій
території Італії. Основний вплив на
формування та становлення обох інститутів здійснила, з одного боку,
французька модель, що в силу історичних подій була поширена на території
усього італійського півострова за часів
наполеонівського періоду, а з іншого
боку, традиції, що давно і глибоко були
вкорінені у правових системах загального права. З моменту відновлення
обох інститутів на території Італійського Королівства та у прийдешні часи
їхня доля постійно змінювалась. Так,
встановлювалися форми державного
контролю над інститутами, відновлювалася та знову знищувалася автономія
професій. Та, попри все, важливість і
політичне значення обох інститутів
були завжди запорукою гарантії прав
громадян та невід’ємною частиною
правової системи держави [2].
Відмінність у функціях»прокуратора»
та «адвоката», яка виникла ще в римському праві, була закріплена у правових системах усіх держав півострова, а також
була присутня у французькій правовій
системі, де відповідно до закону того
часу діяли — «avoué» та «avocat» [2].
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Слід підкреслити, що професія адвоката користувалися набагато більшою популярністю, ніж прокураторів.
Адвокати завжди вважалися дуже шанованими особами та представниками
«еліти» навіть за часів старого режиму в
Італії (до проголошення незалежного
Королівства Італії у 1861 р.). Так, достатньо згадати адвокатів консисторії у
папських державах, чиї престиж і привілеї добре відомі світу [2].
Корпорації адвокатів мали численні
привілеї та автономію, які базувалися,
зокрема, на праві контролю над її членами та регулюванням доступу до професії. Що стосується доступу до професії, то, крім особливих моральних якостей, яким повинен був відповідати
претендент, як і в усьому світі, така особа повинна була отримати університетський ступінь [2].
Що стосується розподілу функцій
прокуратора та адвоката, то вже у
ХІХ ст. спостерігається досить еволюційний підхід щодо їхнього розмежування, незважаючи на те, що вони досі
об’єднувалися [5].
Такий порядок розподілу юридичної професії в Італії на дві гілки діяв аж
до 1997 р. Законом від 24 лютого 1997 р.
№ 27 було скасовано дію інституту
прокуратора і, відповідно, реєстр прокураторів. Відтоді діє лише інститут адвокатури [4].
Поряд з основним законодавчим актом від 8 червня 1874 р., що стосувався
організації та діяльності обох інститутів
у XIX-XXст. в Італії приймається низка
актів, що регламентує діяльність адвоката як державного представника та
захисника: Королівський указ від
9 жовтня 1862 р.; Королівський указ від
19 листопада 1913 р.; Королівський
указ від 30 грудня 1923 р.; закон від
26 березня 1926 № 453; Королівський
указ від 26 серпня 1926 р. № 1683 та деякі інші укази, прийняті в рамках правових реформ в Італії. З прийняттям
27 травня 1929 р. нового Закону пред-

34

ставник призначається за законом та
називається — податковий адвокат,
який на відміну від королівського адвоката вже не бере на себе функцію повного та масштабного захисту інтересів
держави, а лише у випадках, передбачених процесуальним законодавством.
Новостворений адвокат керується податковим законодавством та належить
до однієї з 15 окружних асоціацій адвокатів, які і сьогодні знаходяться в: Анконі, Л’акуіла, Барі, Болоньї, Кальярі, Катанії, Катандзаро, Флоренції, Генуї, Мілані, Неаполі, Палермо, Турині, Трієсті,
Венеції. Основна асоціація адвокатів
знаходиться в Римі. Очолює всю адвокатську спільноту генеральний податковий адвокат з широкими управлінськими, координаційними, консультативними та дисциплінарними обов’язками; є
також заступник генерального податкового адвоката, який допомагає та замінює генерального адвоката. Представники адміністративних адвокатських посад не можуть обіймати інших посад та
призначаються королівським указом.
Адвокати прикріплюються до апеляційних судів та відповідають за податкові
справи, а іноді і справи, що пов’язані із
залізницею [2].
Загалом інститут державного адвоката-представника подолав недовіру
держави та суспільства, зміг сформувати єдиний професійний адвокатський
самоврядний корпус та стати важливим
у правовій системі держави інститутом [2].
По суті сучасний інститут адвокатури Італії — це «професіонали третього
тисячоліття», що модернізуються під
впливом нових правил світового ринку.
Водночас, існувала низка проблем, що
сповільнювали рух італійської адвокатури у напрямку до повної інтеграції у
європейське правове поле. Так, проблема відсутності реформ юридичної професії повертала її до вихідної точки,
адже італійська адвокатура до 2012 р.
регулювалася законодавством, прийнятим фашистським урядом у листопаді
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1933 р. №1578. Щоправда, декілька років поспіль велися дискусії з приводу реформи юридичної професії в Італії.
У вересні 1998 р. та липні 1999 р. були
проведені дрібні реформи. Законопроектом №5211 від 2 вересня 1998 р. було
запропоновано мати професіоналів «без
кордонів», уповноважених практикувати
у будь-якій країні Європейського Союзу
(що є необхідністю в рамках єдиного
вільного ринку Європейського Союзу).
Нові положення щодо юридичної професії були внесені до законопроекту
№ 5211 від 2 вересня 1998 року [11].
Радикальними, в рамках реформи,
стали зміни, прийняті Законом від
24 лютого 1997 р. № 27, відповідно
якого поняття «прокуратор» відтепер
втрачало будь яку силу, а інститут прокуратора було модернізовано та об’єднано з інститутом адвокатури. Так, відповідно до положень ст. 1–3 цього закону: реєстр прокураторів Італії видаляється та втрачає чинність; термін «прокуратор», що міститься в чинному законодавстві (що втрачає силу з прийняттям
зазначеного закону) буде замінено на
термін «адвокат»; прокуратори (за відповідності передбачених законом умов)
вносяться до реєстру «адвокатів» [13].
Низка змін, що були прийняті у
межах реформи юридичної професії
в Італії зробили закон, який досі регулював діяльність адвокатів і прокураторів від 1933 р. не актуальним, адже
він перестав відповідати тим економічним та соціальним перетворенням,
що відбулися в Італії останніми роками. У 2001 р. Президент Національної Ради Адвокатів (Consiglio Nazionale
Forenze) заявив, що закон 1933 р. став
неадекватним для духу, принципів,
організації сучасної адвокатури та є
призначений для юридичної професії, яка вже давно перестала діяти на
території Італії [1].
У результаті численних реформ,
прийнято новий Закон про адвокатуру
та адвокатську діяльність в Італії від

31 грудня 2012 р. №247, що набрав
чинності 2 лютого 2013 р. [8].
В останні десятиліття історико-правові дослідження в Італії зосереджувались на італійських юристах візантійської епохи, наполеонівського періоду,
часів Об’єднаного незалежного італійського Королівства, коли юридичні
професії повністю підпорядковувалися
державі, фашистської Італії, коли висока суспільна значимість юристів не відзначалася. На думку італійських правників та дослідників, встановлення хронологічного кола розвитку адвокатури
в Італії є необхідним та дозволить встановити зв’язок між розвитком сучасної
системи юридичної професії та процесом модернізації суспільства XX ст.
Такі дослідження дозволили зробити
висновки про те, що французька, запропонована Наполеоном, професійна
модель юриста є відправною точкою
для італійської правової системи та реформи адвокатури Італії. Дійсно,
близькість італійської правової моделі з
французькою моделлю є беззаперечною, водночас, бралася до уваги й німецька модель та називалася деякими
дослідниками права як орієнтир. Щоправда, французька модель є значно
ліберальнішою за останню, оскільки
німецькі адвокати завжди піддавалися
більшому нагляду з боку держави та чіткій ієрархії [13].
Не простими були для адвокатури
Італії часи Першої світової війни, хоча
цей період був одним із поворотних
для цієї професії. Саме у ці роки засновується професійна представницька організація юристів (адвокатів і прокураторів), не дивлячись на те, що робота
цих органів піддавалася глибокій критиці в результаті неналежного захисту
громадян, що, звичайно, було пов’язано з глибокою соціальною кризою та
економічним падінням в країні. Якщо
для багатьох технічних професій (інженерів, архітекторів, бухгалтерів та ін.)
фашистський період збігається з пер-
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шою фазою процесу професіоналізації, то для юристів навпаки — він характеризувався поступовим позбавленням
ордену, введенням профспілки та встановлення тиску «зверху». Відносини
між фашизмом і адвокатурою Італії
того періоду аналізуються дослідниками у рамках політико-інституційного
профілю, прогресивної судово-медичної експертизи та «фашизації» замовлень і захисту. Два основні акти, що
регулювали адвокатську діяльність того
періоду, прийнятих в березні 1926 р. та
в листопаді 1933 р. відповідали тогочасній пануючій фашистській ідеології.
Не зважаючи на значні політичні заходи, що проводилися у звільненій країні
в 1944 р., загальна структура організації
діяльності юристів залишалася, як і раніше, у деяких суперечностях [13].
Роль адвоката в державі та суспільстві Італії завжди була високо оціненою. Про це свідчать численні дослідження, які розкривають біографічні
дані багатьох з італійських адвокатів.
Одне з таких видань було підготовлено Національною Радою Адвокатів
Італії. Видання присвячено адвокатурі
Італії, в якому розкриваються біографічні дані життя та діяльності понад ста
видатних юристів і адвокатів різних регіонів Італії. На думку авторів, італійські
адвокати здійснили вагомий вплив на
повну політичну єдність Італії, що встановлювалась понад півтора століття. У
книзі йдеться про внесок італійських
адвокатів та адвокатури, зокрема, у
історію судочинства Італії. Вказується
на вплив адвокатів на долю проголошеного 17 березня 1861 р. незалежного
Королівства Італії, де адвокати є активними як у роботі національного парламенту (є його членами та консультантами), так і в створенні нової — єдиної
держави. Так, адвокати займають помітне місце в судовій системі, в адміністративних структурах, є членами комісій,
які готують законодавство та кодекси.
Крім того, адвокати впливають на фор-
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мування національної правової культури, шляхом заснування перших юридичних журналів, які розповсюджуються на території усього півострову. Такі
журнали підтримують рівень правової
свідомості серед жителів італійського
півострова [4].
Роль адвокатів в історичних подіях
Італії мала вирішальне значення, а внесок італійських адвокатів у розробку законодавства, кодифікацію, а також прийняття спеціальних законів є величезною. Особливо адвокати здійснили
вплив на розробку першого уніфікованого законодавства незалежного Об’єднаного італійського Королівства, були
залучені до значних законодавчої та адміністративної кодифікацій у 1865 р.,
кодифікацій торговельного права у
1882 р., кримінального — у 1889 р. [4].
Крім того, адвокати, з їх присутністю у палаті Парламенту Італії та у багатьох важливих місцевих інституціях не
лише стали частиною політичної еліти
того часу, але й вважалися провідною
групою правової культури епохи. Сьогодні поряд із університетськими професорами, суддями вищих судів, політиками, які є членами комісій з підготовки нормативних текстів, кодексів,
спеціальних законів присутні й італійські адвокати [4].
Сьогодні адвокатська діяльність в
Італії регулюється Законом про адвокатуру та адвокатську діяльність в Італійській Республіці від 31 грудня 2012 р.
№ 247 (далі — закон), що набрав чинності 2 лютого 2013 р. («Legge 31 dicembre
2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento
della professione forense»).
Уст. 2цього закону сказано, що адвокат є представником вільної професії, є незалежним та автономним. Адвокат виконує функцію, яка полягає у гарантуванні громадянину ефективності
захисту його прав. Адвокат заноситься
до Реєстру адвокатів, що є умовою адвокатської практики, після виконання
ним умов закріплених Національною
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Радою адвокатів (Consiglio nazionale forense,
далі — CNF). Такими умовами є: вища
освіта за фахом (не менше 4-х років);
складення кваліфікаційного адвокатського іспиту; відповідність етичним та
моральним вимогам та ін. Згідно зі ст.
3аналізованого акту юридична професія повинна здійснюватися, керуючись
принципами — незалежності, лояльності, сумлінності, гідності, порядності,
старанності та компетенції, збереження
соціальної важливості захисту та дотримання принципу чесної конкуренції.
Адвокат зобов’язаний дотримуватись
принципів, що визначені деонтологічним кодексом, прийнятим Національною Радою Адвокатів (CNF).Відповідно до положень ст.ст.18-19закону адвокатська діяльність не сумісна з будьякою державною та бізнесовою діяльністю, окрім викладацької, дослідницької та наукової [8].
Юридична професія може здійснюватися індивідуально або в асоціаціях
адвокатів. Асоціації адвокатів утворюються за територіальним принципом у
межах певного округу та заносяться до
Реєстру. Адвокат може належати лише
до однієї асоціації (ст. 4 закону). Стаття
6 закону присвячена професійній таємниці, яку адвокат повинен дотримуватися
і несе дисциплінарну відповідальність
за її порушення. Помічники адвоката,
стажисти та працівники адвокатської
компанії також несуть такий обов’язок
щодо фактів, які стали відомими під
час виконання їхніх функцій і стосуються справи [8].
Адвокат має бути внесеним до реєстру адвокатської ради певного судового округу, а саме — за місцем постійного проживання, яке зазвичай збігається з місцем професійної діяльності.
Адвокати повинні сплачувати щорічні
членські внески до національного професійного адвокатського органу. Італійські юристи, які практикують за
кордоном і які там проживають, зберігають запис в реєстрі округу суду, за

останнім місцем проживання в Італії
(ст. 7 закону) [8].
Стаття 9 закону закріплює норму
щодо спеціалізації адвокатів. Умовою здобуття спеціалізації адвокатом є закінчення спеціального навчання впродовж
не менше 2-х років. Навчання проходить: на юридичних факультетах регіону, з якими CNF уклала договір; в університетах, які згідно закону уповноважені проводити таке навчання. Звання
спеціаліста присвоюється лише CNF
на підставі професійної оцінки адвоката по завершенню навчання. Отримання титулу спеціаліста не передбачає резервування професійної діяльності. Адвокат має право поширювати інформацію щодо здійснюваної ним діяльності,
яка стосується його спеціалізації, організації та структури, наукової кваліфікації. Вся інформація, оприлюднена публічно, включаючи ІТ інформацію,
повинна бути прозорою, правдивою,
не може містити будь яких порівняльних характеристик з іншими професіоналами. Недотримання положень ст. 10
закону вважається дисциплінарним
правопорушенням [8].
Згідно зі ст. 11 закону на адвоката покладається обов’язок постійно навчатися
та підвищувати свою кваліфікацію, щоб
забезпечити якість професійних послуг
та сприяти належно високому рівню
професії в інтересах клієнтів та правосуддя. Умови навчання встановлюються
CNF. Кошти на навчальні школи та курси для адвокатів можуть виділятися в межах регіонів, відповідно до ст. 117 Конституції Італійської Республіки. Адвокати та асоціації адвокатів підлягають
обов’язковому цивільному професійному
страхуванню. Недотримання положень,
викладених у ст. 12 закону вважається
дисциплінарним  правопорушенням.
Умови щодо страхування професійної
відповідальності адвокатів встановлюються та оновлюються кожні 5 років Міністром юстиції, за погодженням із CNF.
До компетенції CNF також належить ве-
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дення Реєстру адвокатів та асоціацій адвокатів (ст. 15 закону) [8].
Адвокат відповідно до ст. 17 закону
може бути занесений до Реєстру округу
за таких умов: а) повинен бути громадянином Італійської Республіки або держави, що є членом Європейського Союзу; б) склав кваліфікаційний іспит;
в) має постійне місце проживання в окрузі суду, де розташована рада адвокатів; г) користується повним обсягом
громадянських прав; е) не підлягає покаранню та позбавлення волі, не застосовані запобіжні заходи щодо нього;
є) не має судимості; ж) відповідає моральним та етичним вимогам, відповідно до встановлених правил етики [8].
До речі, адвокат зобов’язаний бути
прикріпленим до ради адвокатів судового округу, де він практикує. Органами
ради адвокатів округу є: а) збори членів;
б) палата; в) президент; г) секретар;
е) скарбник; д) ревізійна рада. Президент очолює раду адвокатів регіону.
Збори адвокатів скликаються один раз
на рік та складаються з адвокатів, внесених до реєстру адвокатів. Цей орган:
обирає членів ради; затверджує бюджет; розглядає питання, подані радою
адвокатів; виконує інші функції, передбачені законом. До завдань та функцій
Ради адвокатів регіону закон відносить:
а) ведення реєстрів та списків адвокатів;
б) затвердження внутрішніх регламентів, постанов щодо діяльності ради;
в) здійснення нагляду за правильним та
ефективним проведенням стажування
адвокатів. З цією метою, відповідно до
умов, передбачених регламентом ради,
створює та організовує навчальні школи; г) організовує та сприяє організації
навчальних заходів для адвокатів; д) організовує та сприяє організації курсів та
шкіл з метою отримання адвокатами
спеціалізації для отримання титулу спеціаліста; е) здійснює нагляд за діяльністю членів ради адвокатів, а також керує
провадженнями, що стосуються порушення адвокатами етичних норм; є) за-
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хищає професійну незалежність адвокатів, сприяє підвищенню культури адвокатів; ж) кожна рада регіону затверджує свій статут і повідомляє про це
CNF; з) може утворювати або приєднуватися до асоціацій наднаціональних
фондів, за умови, що їхні завдання
пов’язані з адвокатською професією
або захистом прав особи; и) гарантує
реалізацію юридичної професії, що передбачена ст. 51 Конституції Італійської Республіки; і) виконує всі інші
функції, що належать їй за законом.
Рада адвокатів може бути розпущена:
а) якщо вона не здатна функціонувати
належно; б) не виконує покладені на неї
обов’язки, встановлені законом; в) якщо
є інші серйозні причини, висловлені
громадськістю. Серед місцевих органів
адвокатського самоврядування варто виділити й ревізійну раду, яка складається з
3-х постійно діючих членів, президента
та заступника, обраних з числа адвокатів, внесених до Реєстру адвокатів (ст. 25,
26, 27, 29, 31, 32 закону) [8].
Найвищим органом адвокатського
самоврядування в Італійській Республіці є З’їзд адвокатів.
Загальнонаціональним професійним органом, який об’єднує всіх адвокатів Італійської Республіки, є Національна
Рада Адвокатів — Consiglio Nazionale
Forense (CNF). Національна Рада створюється відповідно до даного закону
(ст. 52) та королівського декрету-закону
від 27 листопада 1933 р., № 1578 р., закону від 22 січня 1934 р. № 36, а також
статті 59 Королівського указу від 22 січня 1934 № 37, прийнятих Міністерством юстиції Італії. Рада обирається на
4 роки та може переобиратися не більше 2-х разів. Членами CNF можуть
бути адвокати, що відповідають вимогам ст. 38 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність від 31 грудня 2012 р.
№ 247, які обираються в кожному окрузі апеляційного суду. Національну Раду
Адвокатів очолює президент, а також
обираються два віце-президента, секре-
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тар і скарбник, які складають президентську раду. Крім того, утворюються
комісії та інші органи регулювання адвокатської діяльності (ст. 34 закону) [8].
Завданнями Національної Ради Адвокатів Італії згідно зі ст. 35закону є: а) ін
ституційне представництво адвокатури
на національному рівні та у відносинах
з державними органами; б) прийняття
внутрішніх нормативних актів щодо
функціонування адвокатури, іноді за
розпорядженням округу; в) здійснення
судової функцію відповідно до положень ст.ст. 59 та 65 Королівського указу
від 22 січня 1934 р. №37; г) прийняття
та періодичне оновлення Кодексу адвокатської етики, забезпечення своєчасної публікації та розповсюдження серед
адвокатів його змісту; д) ведення та
оновлення реєстру адвокатів у вищих
судах та складання списку національних юристів відповідно до п. 5 ст. 15
цього закону; е) координація діяльності
районних рад адвокатів; є) внесення
пропозицій Міністру юстиції кожні два
роки; ж) співпраця з районними радами
адвокатів округу з метою збереження та
захисту незалежності професії; з) співпраця з університетами стосовно навчання та курсів професійної підготовки адвокатів та підвищення їхньої кваліфікації; и) розгляд питань щодо спеціалізації адвокатів; і) висловлення думку стосовно цивільного професійного страхування адвокатів; ї) затвердження остаточних звітів та бюджету власного
управління; к) забезпечення опублікування інформації, що становить інтерес
для адвокатів; л) надання висновків та
пропозицій щодо змін до законодавства, яке стосується юридичної професії та правосуддя, на прохання Міністра
юстиції; м) розробка пропозицій, спрямованих на досягнення більш ефективної діяльності адвокатів та виконання
їхніх функцій у процесах, на підставі
зібраних досліджень та даних щодо
процесуального законодавства і юрисдикційної діяльності адвокатів; н) регу-

лювання питань, що стосуються безоплатної правової допомоги; о) призначення адвокатів-представників у національних та міжнародних органах [8].
Ст. 30 закону передбачено діяльність «довідкової служби» для громадян.
Служба надає інформацію громадянам
щодо їхніх прав та доступу до правосуддя. Така служба перебуває у віданні
палати адвокатів та є безкоштовною
для громадян [8].
Розділом 4 закону регламентовано
питання професійного навчання адвокатів та стажування. Умовою внесення
адвоката до реєстру адвокатів та допуску
до професійної практики є стажування,
яке триває 18 місяців. У деяких, визначених законом випадках, строк стажування може бути зменшений, але не
менше 6 місяців [8].
У розділі 5 закону визначена діяльність дисциплінарних районних рад, яким
належать дисциплінарні повноваження
щодо адвокатів. Районна дисциплінарна
рада складається з членів районної окружної ради, кількість яких повинна дорівнювати одній третині від загальної
кількості ради. Діяльність ради регулюється правилами, затвердженими CNF.
Згідно із ст. 53закону до адвоката можуть
бути застосовані такі дисциплінарні
стягнення: а) попередження; б) встановлення контролю над діяльністю адвоката (цензура); в) зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю; г) виключення з реєстру адвокатів [8].
Італійський адвокат — це консультант з правових питань, захисник та невід’ємний учасник правосуддя. Адвокат
причетний до складання юридичних
документів, до вирішення правових
конфліктів, відновлення справедливості у межах судового процесу. Основною функцією адвоката є дотримання
професійного закону, який вимагає, окрім глибоких професійних знань, дотримання високої гідності, яка належить
усьому адвокатському стану та особистої пристойності. Тому адвокат пови-

39

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

нен: мати належну загальну та особисту
культуру, володіти красномовством та
ораторським мистецтвом, дотримуватися справедливості та належного рівня як
у відносинах з клієнтами, так і у відносинах з колегами та стажерами. Незалежність і неупередженість повинні
завжди бути двома основними принципами у здійсненні адвокатської діяльності. Незалежність визначає неупередженість, яка необхідна адвокату при виконанні ним захисту довірених йому законних інтересів. Відсутність особистого інтересу є необхідною як під час
консультування, так і здійснення судового захисту. Водночас відсутність інтересу не виключає законної компенсації послуг адвоката, хоча, звичайно, він
повинен ухилятися від будь-якої спекулятивної форми в професії: те, що вважається законним для представників
бізнесу є суворо забороненим для адвокатів. Така норма закріплена сучасним
законодавством про адвокатуру Італійської Республіки, де йдеться про те, що
юридична практика несумісна із здійсненням торгівлі та будь- якою іншою
оплачуваною, окрім професійної, діяльністю [1].
Відповідно до висновку за результатами дослідження, проведеного юридичною спільнотою Італії «Щодо виконання адвокатської професії в Італії за
2016 р.» та опублікованого в березні
2016 р. в Римі можна зробити певні
припущення стосовно ролі і місця сучасної адвокатури у житті італійського
суспільства та держави. Перший дослідницький звіт, що включає опитування італійців та статистичні дані за
результатами опитування населення
щодо іміджу та репутації адвокатури в
Італії дозволяють зрозуміти справжнє
сприйняття юридичної професії в суспільстві, а також її рівень престижу;
найважливіші елементи в образі адвоката, яким приділяють увагу громадяни;
фактори, які найбільше сприяють передачі позитивного іміджу адвокатів; і, на-
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решті, стосунки з професіоналами та
оцінку, яку клієнти складають про адвокатів та їхні професійні послуги [9].
Згідно звіту, на думку італійців, адвокати досі користуються високим соціальним статусом. По суті, понад 80 %
італійців віддали професії адвоката високий рівень престижу, 20 % вважають адвокатуру не надто престижною в Італії.
Тож, не зважаючи на очевидні структурні та економічні труднощі, що виникають у цій професії, стверджувати про
падіння престижу італійських юристів
недоречно. Більше того, за останні 5 років престиж адвокатської професії для
переважної  більшості  респондентів
(63 %) залишався незмінним або навіть
збільшився. Тому імідж та репутація
юристів залишається позитивними [9].
Хто є адвокат для італійців? Відповідно до даних опитування, італійці вважають адвоката професіоналом (55,5 %);
особою, яка захищає інтереси громадян
(18 %); членом професійного адвокатського співтовариства (14,4 %); суб’єктом, який є частиною судової системи
та забезпечує її належне функціонування (12,1 %). Зібрані дані показують, що
для 84,6 % італійців число адвокатів в
Італії сьогодні є надмірним і лише 2,8 %
не погоджуються з цим; 82 % італійців
вважають, що юристи шукають лише
прибуток, 14,6 % — мало згодні з цим і
3,3 % заперечують такий факт; 74,7 %
італійців вважають, що адвокати залучені до політики, 22 % не погоджуються і
3,3 % повністю заперечують такий
факт. 69 % італійців вважають, що адвокати не мають жодного інтересу у
сприянні спрощення та удосконалення
судової системи, зокрема, 32,6 % сказали, що повністю згодні і 36,4 % згодні,
у той час як тільки 21,7 % не згодні і
9,3 % категорично не згодні. Для 59,1 %
італійців адвокати не відіграють жодної
ролі в місцевому економічному і соціальному розвитку, 23,3 % вважають, що
адвокати відіграють центральну роль,
хоча і з певними критичними зауважен-
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нями, а для 8,2 % роль адвокатів постійно
зростає, натомість для інших 9,4 % адвокати є рушійною силою для місцевого
соціально-економічного розвитку [9].
Динамізм, професійна автономія,
хороші економічні перспективи і чудові відносини з політичними та бізнес
структурами, на думку італійців, роблять сьогодні юридичну професію в
Італії особливо привабливою. Понад
70 % молодих людей віком 18–34 років,
вважають одним з головних аспектів,
які роблять професію привабливою —
високу соціальну репутацію юристів. З іншого боку, фактори, що вважаються негативними в професії, полягають у необхідності постійно оновлюватися, надмірній конкурентоспроможності у поєднанні зі стресом, труднощами
доступу до професії, яка вважається
надзвичайно закритою. Майже 60 %
італійців вважають, що чинником, який
негативно впливає на імідж адвокатури
є погане функціонування судової систе-

ми держави. До незадовільних аспектів
адвокатури респонденти також віднесли: надто велику кількість юристів у
країні (85 %), надмірну орієнтацію фахівців права на прибуток (82 %), надто
активну участь та близькість до політики (75 %), низький професійний рівень
багатьох юристів, а також те, що вони
мало зацікавлені у спрощенні та удосконаленні судової системи. Загалом, ті, хто
протягом останніх 5-ти років звернувся
до послуг юриста, позитивно оцінюють
такі стандарти професії, як конфіденційність, надійність, прозорість, авторитет і
професійну компетенцію. Та, попри досить позитивну характеристику фігури
італійського юриста, залишаються проблеми глобального характеру — глибокої недовіри італійців до судової системи
загалом. За даними, на думку 3/4 італійців, судова система Італійської Республіки не повністю гарантує захист прав громадян, що, звичайно, впливає на імідж та
репутацію юриста [9].
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У сучасних умовах ринкової економіки роль зовнішньо економічних діяльності підприємств постійно зростає.
Для України набуття членства в СОТ у
2008 році, стало одним з важливих чинників
подальшого
економічного
зростання, зокрема завдяки встановленню чітких правил гри на світовому ринку згідно з правилами СОТ.
Світова Організація Торгівлі — це, в
першу чергу, правова та інституціональна основа міжнародних багатосторонніх торговельних відносин, основними функціями якої є нагляд за
виконанням домовленостей, що є невід’ємною частиною Угоди про створення СОТ; забезпечення швидкого та
ефективного вирішення торговельних
суперечок між країнами-членами; оцінка їх торговельного потенціалу; співробітництво з іншими міжнародними організаціями та надання технічної допомоги державам, що розвиваються, найменш розвиненим та країнам з перехідною економікою [6].
І саме СОТ є організацією, яка формує правила торговельно-економічної,
інвестиційної, податкової, митної гри
на глобальному рівні і суттєво впливає
на умови економічного співробітництва в рамках регіональних угруповань.

Із моменту вступу України до СОТ
вона отримала переваги щодо одержання режиму найбільшого сприяння в
торговельному просторі всіх країн-членів СОТ, тобто одночасне покращення
умов торгівлі із більш ніж понад 150
країнами-членами СОТ, що на сьогодні
охоплюють понад 95 % світової торгівлі; зменшення тарифних і нетарифних
обмежень доступу українських товарів
на товарні ринки країн-членів СОТ;
отримання можливості захисту інтересів українських виробників, згідно з
процедурою розгляду торговельних
спорів Світової організації торгівлі; набуття офіційного статусу переговорного процесу зі створення зони вільної
торгівлі з ЄС; скасування квот на експорт української продукції металургії
до ЄС; доступ до дешевших комплектувальних, устаткування і сировини;
забезпечення
недискримінаційного
транзиту товарів та послуг [1].
Вступ України до СОТ співпав із
світовою фінансово-економічною кризою, що у свою чергу відобразилось на
економічних показниках. У той же час,
серед факторів, які впливали на відносно позитивну динаміку експорту у
2010–2014 роках, можна назвати неможливість застосування до товарів по-

43

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

ходженням з України дискримінаційних обмежувальних заходів, та скасування ЄС квотування експорту української металопродукції, що стало можливим саме унаслідок набуття Україною
членства в СОТ. Крім того, з моменту
вступу до СОТ Україна здобула розширені можливості для використання інструментів торговельного захисту, захисних заходів у зв’язку з платіжним
балансом, певних нетарифних заходів,
механізму врегулювання спорів тощо.
Членство в СОТ також дозволило
Україні розпочати переговори про
укладання угод про вільну торгівлю з
основними та потенційними торговельними партнерами нашої держави,
зокрема з ЄС, Європейською асоціацією вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія), Чорногорією, Канадою, Туреччиною, Сінгапуром тощо [8].
Наслідки вступу України до СОТ
мають специфічну форму для окремих
секторів, що визначається структурою
виробництва в них, а також вихідним
рівнем його захищеності. Внаслідок
низької конкурентоспроможності багатьох видів вітчизняної продукції, в
деяких секторах економіки України
(будівельний, гірничовидобувний, машинобудівний) після вступу до СОТ
спостерігаємо скорочення виробництва окремих видів продукції, скорочення надходжень до бюджету, втрату
робочих місць, зростання соціальної
напруженості.
Україна в 2016 році продала за кордон менше товарів і послуг, аніж у 2015
році. Різниця між експортом та імпортом товарів і послуг України у 2016 році
склало 0,3 мільярда доларів США. Порівняно з 2015 роком сальдо погіршилося майже на 3,5 мільярда доларів
США через скорочення експорту та
зростання імпорту.
Зокрема, Україна в 2016 році експортувала на 4,3 мільярда доларів США
послуг більше, аніж закупила з-за кор-
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дону. Найбільше країна заробила на
транспорті, переробці ресурсів, телекомунікаціях та IT-послугах. При цьому
вартість послуг для переробки товарів з
метою реалізації за кордоном становила в експорті 1,1 мільярда доларів США.
Торгівля товарами у 2016 році склало від’ємні 2,9 мільярда доларів США,
погіршившися на 3,5 мільярда доларів
США проти 2015 року. Найбільше товарів Україна продає в Росію та Єгипет,
десять та шість відсотків від усього експорту відповідно. Головними джерелами імпорту товарів є Росія — 13 відсотків, Китай — 12 відсотків та Німеччина — 11 відсотків.
Зовнішня торгівля з країнами СНД
відчутно послабилася, експорт до них у
2016 році порівняно з 2015 роком скоротився на 23 відсотка, імпорт — на
18 відсотків.
Зовнішньоекономічна
співпраця з країнами Євросоюзу навпаки пожвавішала. Експорт до ЄС у
2016 році зріс на 3,7 відсотка, імпорт —
на 11 відсотків порівняно з 2015 роком [2].
Необхідно забезпечувати конкурентоспроможність за допомогою виробництва певної високотехнологічної
продукції кращої якості та отримання
відповідної плати за неї, — це краще,
ніж іти іншим шляхом і пробиватись на
світовий ринок через відносне зниження цін і заробітної плати, відзначає відомий шведський економіст К. Еклунд [7].
Основними напрямами роботи в
рамках реформування торговельного
режиму Україна спрямовує зусилля на:
1) запровадження чіткої, взаємної й
ефективної співпраці між Урядом України та СОТ;
2) забезпечення співробітництва з
відповідними комітетами СОТ, участь в
двосторонніх та багатосторонніх переговорах у рамках СОТ;
3) забезпечення виконання зобов’язань України, взятих в рамках вступу до
СОТ;
4) ефективне застосовування системи моніторингу для забезпечення від-
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повідності правилам СОТ з метою запобігання можливим суперечкам з країнами — членами СОТ;
5) реалізацію заходів, спрямованих
на інформування громадськості та підтримку бізнесу у використанні системи
переваг від членства в СОТ;
6) сприяння українським експортерам у покращенні інформованості
щодо доступу на ринки країн — членів
СОТ [8].
Усунення непорозумінь шляхом
консультацій та домовленостей щодо
правил визначальне для зниження напруги в торговельних конфліктах.
Правила СОТ, серед іншого, передбачають зобов’язання для країн-членів
розв’язувати свої суперечки в рамках
СОТ та утримуватися від впровадження
односторонніх дій. Це — основний аспект багатосторонньої торговельної
системи та унікальний внесок СОТ до
стабільності глобальної економіки.
Україна використовує механізм урегулювання суперечок СОТ у відповідь
на дискримінаційні заходи торговельних партнерів. Крім того, Україна регулярно бере участь у суперечках як третя
сторона, маючи суттєвий інтерес у
справі з метою представлення своїх поглядів на системні торговельні питання.
Протягом останніх років Україна активно готує та подає скарги в СОТ на непослідовні і такі, що суперечать нормам
СОТ, заходи запроваджені Російською
Федерацією. Зокрема, подано два запити на проведення консультацій щодо
обмеження імпорту товарів для залізниці та щодо обмеження транзиту [8].
На даний час Україна є членом
21 робочих груп щодо вступу нових
членів до СОТ, а саме: Азербайджан,
Алжир, Андорра, Афганістан, Багамські Острови, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Бутан, Іран, Ірак, Казахстан, Коморські Острови, Ліберія, Ліван, Лівія, Сан-Томе і Принсіпі, Сербія, Судан, Узбекистан, Екваторіальна
Гвінея, Ефіопія.

У ході переговорів Україна ставить
на меті розширити можливості щодо
диверсифікації та зростання експорту
товарів та послуг українських виробників, а також виходу на нові географічні ринки, чинниками, що цьому
сприяють є:
1) зниження зв’язаних ставок ввізного мита країн в режимі найбільшого
сприяння,
2) усунення нетарифних бар’єрів
(у т. ч. у сфері технічного регулювання,
санітарних та фітосанітарних вимог,
субсидування);
3) забезпечення передбачуваності та
прозорості торговельного режиму країн завдяки зобов’язанням щодо приведення національного законодавства та
практики у повну відповідність до норм
угод СОТ.
Торговельні та системні інтереси
України в СОТ забезпечуються з використанням наступних правових інструментів:
1) запити чи коментарі до законодавства/законопроектів
країн-членів
СОТ з питань, які знаходяться в сфері
угод СОТ, зокрема з питань технічного
регулювання чи санітарних і фітосанітарних заходів;
2) консультації з країнами або внесення специфічних торговельних проблем (занепокоєнь) на розгляд профільних комітетів та інших органів СОТ,
3) звернення до процедур врегулювання суперечок СОТ [4].
Однією з найважливіших функцій
управління підприємствами-суб’єктами
зовнішньо економічна діяльність в нинішніх умовах є організаційна діяльність. На відміну від зовнішньо економічних зв’язків, які являють собою різні
форми, засоби і методи зовнішньоекономічних відносин між країнами, зовнішньо економічна діяльність висвітлює зовнішньоекономічну діяльність
на рівні виробничих структур (фірм,
організацій, підприємств, об’єднань
і т. д.). Зовнішньо економічну діяль-
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ність можна визначити як сукупність
виробничо-господарських,  організаційно-економічних і оперативно-комерційних  функцій  підприємства,
пов’язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях. Зовнішньо економічну діяльність розглядають як один із
аспектів зовнішньо економічних зв’язків. Разом з тим, це самостійна діяльність підприємства, яка являється, з одного боку, складову частину господарської діяльності підприємства, а з другого є такою частиною його діяльності,
котра здійснюється на іншому, міжнародному рівні, у взаємозв’язку з господарськими суб’єктами інших країн [3].
Розвиток виробництва і збуту продукції,
міжнародного розподілу праці, міжнародного обміну, ускладнення господарських зв’язків, у тому числі зовнішньоекономічних, посилення конкурентної
боротьби на світових ринках, підвищення вимог споживачів до якості продукції
призводить до постійного розвитку й
удосконалення такої діяльності відповідно до об’єктивних вимог [9].
Основними мотивами розвитку
зовнішньо економічної діяльності на
рівні підприємства можуть бути: розширення ринку збуту своєї продукції
за національні межі з метою максималізації прибутку; закупка необхідної
сировини, комплектуючих виробів,
нових технологій і обладнання; залучення інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва, з урахуванням їх унікальності, більш вищої
якості і низьких цін в порівнянні з
внутрішнім ринком; залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках;
участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку
своєї економіки [3].
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В світовій практиці використовуються такі типи організаційних структур в галузі міжнародного бізнесу: міжнародні відділи в структурі фірми, глобальні продуктові відділення (підрозділи), територіальні структурні підрозділи, функціональна організаційна структура, матрична структура.
Проте вітчизняні підприємства в останні роки використовують в основному дві форми організаційної структури
управління ЗЕД: відділ зовнішньоекономічних зв’язків (ВЗЕЗ) у рамках діючого апарату управління та зовнішньоторговельна фірма (ЗТФ) [9].
Треба підкреслити, що роль ЗЕД
як зовнішнього фактора економічного
росту в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально-економічний розвиток не тільки
країни але й кожного господарського
суб’єкта [3].
На сьогоднішній день в Україні ще
повністю не завершився процес становлення управління ЗЕД, його перебудови
на ринковій основі, тому багато аспектів
організації управління ЗЕД, що склалися
в період доринкових відносин, вимагають переосмислення з урахуванням тих
змін, що відбулися в економіці країни.
Вихід на зовнішні ринки — це гарантія
для стабільного функціонування підприємства, але забезпечення достатнього рівня ефективності управління досягається лише за наявності відповідного
ступеня відкритості системи управління
ЗЕД підприємства характерові змін зовнішнього середовища [3].
Загалом членство України в СОТ —
суттєвий позитивний чинник торговельної політики країни, успішної інтеграції в європейські та світові економічні відносини, розширення можливостей використання експортного потенціалу країни. Членство в СОТ також
значно підсилює можливість впливати
на формування новітніх правил торгівлі на світовому рівні.
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в умовах членства в СОТ
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ПІДПРИЄМСТВ
Klymchuk A. O. The Professional Development of Personnel at MachineBuilding Enterprises
Abstract. The author in the article investigates the qualitative indicators of personnel
development as one of the important structural components of his motivation to a highperformance work in order to increase the efficiency of the machine-building enterprises.
At the same time, the development of new occupations requires substantial material resources. Consequently, according to the results of the research on the main characteristics of the personnel of the machine-building enterprises of Khmelnytskyi and Vinnytsia
regions, it can be argued that its qualitative indicators, which influence the motivation and
stimulation of workers, are not sufficient, which requires the development of special
measures and programs for their improvement.
Key words: the quality of the personnel, professional training, work experience, motivation and incentives.
У зв’язку із поглибленням процесів
глобалізації та інтеграції, збільшенням
частки технологій, до машинобудівних
підприємств висуваються вимоги щодо
підвищення якості трудової діяльності
персоналу та його навичок, що вимагає
iнвестицій в підвищeння квалiфікації і
перeкваліфікацію рoбітників, у мoдернізацію систeми прoфесійної підгoтовки, в рoзвиток систeми навчання протягoм життя. Через те, на якість реалізації виробничої діяльності будь-яким
машинобудівним підприємством та загалом підвищення рівня вмотивованості персоналу неабияк впливає не лише
його кількісне забезпечення, але і характеристика персоналу за якісним
складом, до якого відносять стаж роботи, освіту та кваліфікацію.
Багато провідних вчених присвятили свої дослідження проблемам оцінки
персоналу, базуючись на аналізі їх освітнього, професійно-кваліфікаційного
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рівня та стажу роботи: Д. П. Богиня,
О. А. Грішнова [1, c. 12], О. В. Крушельницька Г. В. Осовська, [2, c. 92],
Л. С. Лісогор [3], Л. Л. Сушенцева [4].
Усі вони по-різному висловлюють свої
думки з приводу формування напрямів
мотивації та стимулювання персоналу,
що ґрунтуються на підвищенні кваліфікації кадрів, їх освітнього рівня та професійного навчання. Крім того, особливої уваги на сьогодні потребує дослідження машинобудівної галузі, яка сьогодні знаходиться в складному положенні в зв’язку із затяжною фінансово-економічною кризою в Україні, а також нестабільною політичною ситуацією та
загостренням подій на сході України.
Зважаючи на те, що машинобудівна
галузь України потребує реструктуризації, удосконалення та реновації, вітчизняні вчені на сьогодні працюють над
розробленням пропозицій щодо запровадження шляхів покращення ситу-
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ації шляхом формування ефективних
механізмів регулювання різних аспектів
діяльності машинобудівних підприємств. Саме тому автор у своїй статті
ставить за мету дослідити якісні показники розвитку персоналу як одні із важливих структурних компонентів його
мотивації до високопродуктивної праці
з метою підвищення ефективності діяльності машинобудівних підприємств.
За даними офіційної статистики в
Україні більш як за двадцять років кількість науковців зменшилася з 313 тис.
осіб (станом на 1990 рік) до 63 тис. осіб
(у 2016 році) [5]. Причиною динаміки
щодо зменшення інтелектуальногo
пoтенціалу трудoвих рeсурсів може стати як міграція інтелектуальнoї eліти за
кoрдон, так і низька прeстижність науковoї рoботи (в oсновному чeрез низьку
oплату праці). Хоча з іншого боку, за
той самий період в Україні зросла кількість кандидатів та докторів наук, і наразі їхня загальна кiлькість пeревищує
кількість наукoвців на 15 %.
Якщо здійснювати аналіз освітнього рівня персоналу машинобудівних
підприємств, то можна стверджувати,
що частка працівників із вищою освітою постійно підвищується як на рівні
держави, так і на регіону. Проте збільшення кількості працівників, котрі мають вищу освіту, дoсить сумнівнo впливає на змінy якіснoго складy персoналу.
Так, відповідно до проведеного моніторингового дослідження Інститутом соціології НАН України лише 54,7 %
працівників, які взяли участь в опитуванні, працюють за спеціальністю (для
32 % — вища освіта та спеціальність не
вплинули на їх роботу, а решта вагається з відповіддю) і лише для 30 %
рeспондентів пoточна робoта відпoвідає їх oсвітньо-прoфесійному рiвню [6].
З метою аналізу якісних показників
персоналу обрано підприємства, що
відносяться до галузі машинобудування,
знаходяться в різних районах Вінниччини та Хмельниччини (деякі розташо-

вані в місті), мають рiзнy oрганізаційну
структуру та осoбливості виробництва:
ДП «Новатор», ПАТ «Укрелектрoапарат», ПАТ «Завод Тeмп», ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод», ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод», ПАТ «Барський машинобудівний завод», ПАТ «Маяк» та ДП «Красилівський агрегатний завод». У зв’язку
із цим, задля визначення рівня забезпеченості машинобудівних підприємств,
обраних для аналізу, високоосвіченим
персоналом, необхідним є проведення
аналізу структури працівників відповідно до їх рівня освіти, підвищення кваліфікації, освоєння нових професій та
стажу роботи. Найвищим показник освітнього рівня персоналу був на ПАТ
«Маяк», середнє значення якого, за період, що досліджувався, становило 0,61,
найнижчим значення цього коефіцієнта було на ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод» — 0,29.
Серед підприємств, на яких працюють працівники із науковим ступенем
доцільно виділити ДП «Новатор» —
1 особа та ПАТ «Маяк» — 2 особи. Зауважимо, що якість вищої освіти, яку
отримав працівник, можна оцінити
лише в процесі її практичного використання на виробництві.
Безумовно, рiвень освіченoсті персoналу є дoстатньо важливим показником, прoте не визначальним у кoнтексті
oцінки діяльності персоналу. Набуття
виробничих навичок та досвіду роботи
знаходиться у прямій залежності від
стажу працівника. Відповідно до проведеного аналізу, частка персоналу на машинобудівних підприємствах зі стажем
роботи біля 20–30 років є найбільшою
на таких підприємствах як ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод», ПАТ «Барський машинобудівний
завод» та ПАТ «Маяк» і складає в середньому за період, що досліджується
51,46 %, 26,57 %, 43,90 % відповідно
(рис. 1.). Що стосується частки працівників більше 30 років, то найбільшою
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Рис. 1. Структура персоналу машинобудівних підприємств Хмельницької та Вінницької областей за стажем роботи у 2016 році, %
* розраховано та побудовано за матеріалами звітності підприємств
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вона є на ДП «Новатор» — середнє значення складає 34,85 %; ПАТ «Завод
«Темп» — 38,72 %; ПАТ «Укрелектроапарат» — 35,69 %; ПАТ «Ямпільський
приладобудівний завод» — 31,53 %. Такий показник має позитивний вплив на
ефективність виконання виробничої
діяльності персоналу та підвищення
його продуктивності. Досить значною
є частка персоналу зі стажем роботи від
10 до 20 років (середнє значення на
ДП «Новатор» — 27,60 %; на ПАТ «Завод «Темп» — 8,28 %; на ПАТ «Укрелектроапарат» — 23,37 %; на ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод» —
28,80 %; на ПАТ «Могилів-Подільський
машинобудівний завод» — 24,27 %; на
ПАТ «Барський машинобудівний завод» — 26,27 %; на ПАТ «Маяк» —
23,82 %). Таким чином, найбільший
стаж роботи мають працівники на ДП
«Новатор» зі стажем роботи більше 30
років біля 35 %. Відповідно найменший
стаж роботи мають працівники на ПАТ
«Завод «Темп» та ПАТ «Барський машинобудівний завод» зі стажем роботи
до 5 років в середньому 37,12 % та
31,24 % відповідно. Змeншення чисельнoсті персoналу зі стажeм робoти більшe 25 рoків призвoдить до вивільнення
значнoї частки високoкваліфікованого
персoналу, знижeння підприємствoм
вирoбничих потужнoстей та зменшeння рoзміру зарoбітної плати. Отже, стаж
роботи персоналу відноситься до однієї
із важливих складових формування
його мотивів та стимулів, що має суттєвий вплив на виконання виробничих
функцій та підвищення продуктивності.
Важливим кроком у формуванні
оцінки, мотивації та стимулювання персоналу, є підвищення кваліфікації персоналу, оскільки саме від рівня кваліфікації працівника залежить його здатність виконувати поставлені завдання та
можливість реалізувати свої знання,
вміння та навики. Переважнo в дeржавному сектoрі економіки законoдавство
регламeнтує відповідність пoсади рiвню

квалiфікації. Що стосується підприємств приватної форми власності, то
тут не існує чіткої регламентації щодо
відповідності рівня кваліфікації працівника займаній посаді, а всі норми носять рекомендаційний характер і встановлюються власниками пiдприємницьких стрyктур. Не дивлячись на це,
наявність сформованого державою
єдиного кваліфікаційного стандарту дає
змогу недержавному сектору економіки
та машинобудівним підприємствам, зокрема, визначати пoсади, прoфесії, рoзряди рoбітничого персoналу, встановити вимoги відповідно дo їх рівня кваліфікації тощо. Через те, іноді ключову роль
при виконанні норм технічнoї безпeки
працi пeрсоналу вiдіграє дoтримання
пiдприємствами ЄТКС (єдиних тарифнo-квалiфікаційних стандартiв) [7].
Необхідно зазначити, що у розроблені в Україні стандарти ще з 90-х років
майже не вносились суттєві зміни та удосконалення, що може стверджувати про
наявність достатньо негативних факторів, оскільки за минулі роки умови праці,
технологічні та інші особливості виробництва зазнали кардинальних змін, підвищились вимоги до самої праці.
Отже, наступним етапом дослідження є оцінка рівня кваліфікації персоналу
на підприємствах машинобудування.
Причинами підтримання керівниками
машинобудівних підприємств достатнього рівня кваліфікації свoїх підлеглих
є наявнiсть змiн в зoвнішньому та внутрішньoму серeдовищі, ускладнeння
прoцесів управління, освoєння нoвих
сфер i видiв діяльності.
За даними проведеного нами опитування на досліджуваних машинобудівних підприємствах Хмельницької та Вінницької областей 14 % із працівників,
які підвищили кваліфікацію, основні
мотиви для реалізації даного процесу
пов’язують із потребою у пошуку нових
знань, 26 % — у зв’язку із можливістю її
виникнення в перспективі, 6 % — відчувають потребу у підвищенні кваліфіка-

51

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

ції, 18 % — з мeтою oтримання бiльш
цікавoї робoти, 36 % — для того, щоб
обійняти більш високу посаду (рис. 2.).
Не дивлячись на широкий спектр
мотивів для підвищення кваліфікації,
здебільшого у персоналу переважає
зацікавленість у перспективах кар’єрного зростання та збільшенні заробітної плати.
Разом із тим, освоєння нових професій потребує суттєвих матеріальних
ресурсів. Для машинобудівних підприємств великих та середніх масштабів в
економічно розвинених країнах частка
витрат на професійне навчання складає
до 10% від фонду заробітної плати. Ці
кошти є своєрідними інвестиціями в
персонал, що у перспективі забезпечать
отримання підприємством суттєвого
прибутку. Тому, при виборі форм і видів навчання, їх організації, в першу
чергу, необхідно брати до уваги ефективність їх реалізації. На підприємствах
машинобудівної галузі частка витрат на
всі форми навчання складає лише 0,2 %
від фонду оплати праці [8]. Більшість
машинобудівних пiдприємств витрати
на навчання взагалi нe пeредбачають.
Серед найбільш поширених форм навчання передбачають професійну підготовку безпосередньо на виробництві та
у навчальних закладах різних типів за

договорами. Для значної частки персоналу на підприємствах переважає також
і самоосвіта із постійним вдосконаленням своїх вмінь та навичок.
Переважна частина персоналу
управлінського апарату підприємств галузі має значний стаж роботи (15–40 ро
ків). Його розвиток і навчання виражається у самоосвіті. Те, що питома вага
працівників, які освоїли нові професії
та підвищують кваліфікацію у навчальних закладах від загальної кількості працівників, що пройшли професійне навчання за період 2012–2016 років (3,98 %
на ДП «Новатор» та 9,09 % на ПАТ
«Маяк») та підвищили свій кваліфікаційний рівень (1,75 % на ПАТ «Маяк»,
4,12 % на ПАТ «Завод «Темп» та 13,2 %
на ДП «Новатор») є досить низькою
свідчить про те, що для керівників підприємств не існує потреби в навчанні
за межами підприємства в найближчій
перспективі, адже вкладання коштів в
професійну підготовку персоналу вимагає покриття вартості навчання граничним продуктом, створеним у його
результаті, збільшення прибутку і, в результаті — підвищення розміру заробітної плати працівника. Що стосується
інших підприємств, то частка працівників які освоїли нові професії у навчальних закладах перевищила 50 % від за-

Рис. 2. Структура мотивів проходження підвищення кваліфікації на
машинобудівних підприємствах Хмельницької та Вінницької областей
* в опитуванні взяло участь 120 працівників, які підвищили у 2016 році кваліфікацію
на машинобудівних підприємствах, котрі досліджувались
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гальної кількості працівників, що проходили професійне навчання на таких
підприємствах як ПАТ «Барський машинобудівний завод» — 59,26 % та
ПАТ «Завод «Темп» — 53,33 % (на таких підприємствах як ПАТ «Укрелектроапарат», ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» та ПАТ
«Ямпільський приладобудівний завод»
питома вага в середньому складала
15,43 %, 23,00 %, 28,00 % відповідно).
Серед питомої ваги працівників, які підвищили кваліфікацію у навчальних закладах найбільшим показник був на
ПАТ «Укрелектроапарат» — 34,48 %,
ПАТ «Барський машинобудівний завод» — 33,00 %, а також ненабагато поступалось ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод» — 28,57 %.
Отже, за результатами проведених
досліджень основних характеристик
щодо персоналу підприємств машинобудування Хмельницької та Вінницької
областей можна стверджувати, що його
якісні показники, які впливають на мотивацію та стимулювання працівників є

не в повній мірі достатніми, що вимагає
розробки спеціальних заходів та програм щодо їх підвищення. Для машинобудівних підприємств витрати на розвиток персоналу повинні слугувати
довгостроковою інвестицією в трудовий потенціал; витрати, пов’язані із підвищенням безпеки праці — довгостроковими мотивами та стимулами до високопродуктивної роботи; підбір кeрівників нoвої фoрмації та мотивацiя працiвників на самoрозвиток — запoрукою інноваційного розвитку, а не дoдатковим
управлiнським ризиком; формування
ефективного механізму залучення висококваліфікованого та вмотивованого
персоналу до активізації трудової діяльності — дієвим інструментом управління машинобудівним підприємством.
Через те, без формування механізму
оцінки, мотивації та стимулювання персоналу, який враховував би його галузеві, організаційні та технологічні потреби, неможливо у повній мірі реалізувати потенціал як своїх працівників, так і
підприємств, загалом.
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Abstract. The theoretical approaches to the definition of «intermediation» and «resellers» analyzed. The features of the implementation of intermediary operations in international markets defined. The types of intermediaries in international business are considered and their specific features investigated.
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Політика формування каналів збуту
підприємства-експортера є одним із
ключових елементів загального комплексу міжнародного маркетингу — маркетинг-мікс. Торговельне посередництво
вже давно виокремилось в самостійний
вид підприємництва. В умовах ринкової
економіки посередницька діяльність набуває пріоритетного значення як механізм, що сприяє розвитку торговельно-господарських зв’язків, активізації
продажу товарів як в умовах внутрішнього, так і зовнішнього ринку. Використання посередників дозволяє виробникам та
великим оптовим підприємствам суттєво
зекономити трудові, а саме головне матеріальні ресурси, а також дозволяє прискорити здійснення торговельних операцій та покращити їх якість [1, с. 89].
Актуальність дослідження зазначеної тематики зумовлена специфікою
здійснення посередницьких операцій
на світовому ринку, поступовим зростанням ролі торговельно-посередницьких компаній, які зазвичай в юридичному та господарському відношенні є незалежними від експортера та імпортера.

Питанням вивчення зовнішньоторговельних посередницьких операцій, їх
поняттю, класифікації, правовому підґрунтю, оцінці ефективності присвячено
багато праць українських та зарубіжних
авторів. Серед яких слід відмітити праці
Дунської А. Р., Кудирко Л. П., Котлера Ф.,  Ноздрьової Н. Р.,  Циганкової Т. М., Барановської М. І., Каніщенко О. Л., Бернарда А., Елліса П. та інших [1–9]. Дослідження праць зазначених вчених дозволяє більш детально підійти до розкриття сутності теми цієї
статті, а також виявити ті аспекти питання,
які залишаються недостатньо розкритими та вимагають детальнішого вивчення.
У зв’язку з цим, метою статті є дослідження поняття посередницьких операцій та визначення особливостей їх
здійснення в експортно-збутовій діяльності підприємства.
У зовнішньоекономічній діяльності посередницька операція — це операція, пов’язана з купівлею-продажем
товарів і послуг, що виконуються незалежними торговельними посередниками за дорученням виробника,

Роботу виконано в межах НДР «Експорт-промоушн України в умовах дестабілізації глобальних торговельних регуляторів» (номер державної реєстрації 0117U007173).
*
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експортера або імпортера, який виходить на зовнішній ринок на основі
укладеної між ними угоди чи окремого доручення.
Торговельне посередництво включає коло послуг, зокрема щодо пошуку
закордонного контрагента, підготовки і
здійснення угоди, кредитування сторін і
надання гарантій оплати товару покупцем, здійсненню транспортно-експедиторських операцій, страхування товарів
при транспортуванні і зберіганні, виконання митних та інших формальностей
(наприклад, по сертифікації товару),
дослідження ринку збуту та інформаційного обслуговування зарубіжного
постачальника, проведення рекламних
та інших заходів щодо просування товарів на закордонні ринки, здійснення
передпродажного сервісу і технічного
обслуговування, а також проведення багатьох інших операцій.
Будь-яка посередницька діяльність
здійснюється в основному з метою отримання прибутку і таким чином вона
носить комерційний характер [1].
Торговельно-посередницькі операції у зовнішньоекономічній діяльності — це операції купівлі-продажу товарів, що здійснюються за дорученням
експортера чи імпортера незалежною
фірмою-посередником на основі спеціальних доручень чи окремих угод [1].
За визначенням Ф. Котлера, «посередники — це фірми, які допомагають
компанії в просуванні, збуті і розповсюдженні її товарів серед клієнтів» [3].
Елліс П. Д. зазначає, що міжнародні
торговельні посередники — це спеціалізовані посередники, які беруть участь
в здійсненні та управлінні міжнародною комерційною діяльністю. Вони
беруть на себе функцію агентсько-брокерського або перепродажного (збутового) характеру. Торговельні посередники широко поширені на світових
ринках і є одними з найбільш стійких
організаційних підрозділів в історії міжнародного бізнесу [8].
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З метою налагодження ефективної
міжнародної збутової діяльності підприємства важливо правильно обрати
посередника. Основними стандартизованими критеріями вибору міжнародного посередника є:
1) цілі і стратегії посередника;
2) розмір фірми-посередника;
3) фінансовий стан і репутація компанії-посередника;
4) ступінь охоплення ринку;
5) досвід роботи, напрям спеціалізації;
6) наявність необхідної матеріальної
бази та стан торговельних потужностей;
7) методи організації продажу;
8) можливість надання сервісних
послуг;
9) досвід чи можливості використання елементів системи просування;
10) відносини з місцевою владою
тощо.
Специфіка діяльності на міжнародних ринках передбачає виконання посередниками низки функцій, серед яких:
1) приймання на себе накладних витрат, пов’язаних із утриманням торговельних площ, обладнання, зарплати
торговельному персоналу, перенесення
фінансових, валютних та ін. ризиків на
зарубіжних агентів;
2) інсталяція або доведення товару
до вигляду, необхідного зарубіжному
покупцю;
3) забезпечення для реалізації широкого асортименту, який не здатен
представляти один єдиний виробник;
4) маркетингова підтримка: вивчення попиту, виявлення довгострокових
тенденцій та змін, рекламна діяльність,
здійснення досліджень на зарубіжних
ринках, сервіс; поінформування виробника про зміни в попиті;
5) знешкодження проблеми розриву неритмічності виробництва та споживання.
Глибоке вивчення проблематики та
основоположних міжнародних документів, зокрема, Міжнародної торгової
палати [10], а також практики комерцій-
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ної діяльності зарубіжних фірм на світовому ринку дозволяє прийти до висновку, що в основу класифікації торговельних посередників слід покласти їх
функції та характер правових взаємовідносин між виробником (експортером або імпортером) і посередником.
Залежно від характеру функцій розрізняють чотири основні види торговельних посередників:
1) торговельні (дилерські) фірми;
2) комісійні фірми;
3) торговельні агенти;
4) брокери.
Зазначимо, що до торговельно-посередницьких фірм відносяться компанії в
юридичному і господарському відношенні незалежні від виробника (експортера або імпортера). Збутові, експортні
та інші дочірні фірми та філії промислових компаній до категорії торговельних
посередників не належать.
Зазначимо, що в міжнародному бізнесі збутова мережа є розгалуженою і
характеризується використанням значної кількості посередників на різних
рівнях міжнародних каналів розподілу
продукції (рис. 1). У цьому контексті

розрізняють наявність економічних
суб’єктів, що забезпечують пряму та непряму дистрибуцію.
Прямі дистриб’ютори представлені
як: а) агенти (експортні брокери, закупівельні посередники та торговельні
представники); б) торговельні посередники (експортні дистриб’ютори, роздрібні торговці, експортні маклери,
торговельні компанії). Функції непрямих дистриб’юторів виконують: а) агенти (експортні компанії, торгові представництва виробника, спеціалізовані
експортери), іноземні перевізники, комісійні агенти, державно контрольовані
агенти із закупівель; б) торговельні посередники, представлені переважно у
формі експортно-імпортних посередників (дилери та дистриб’ютори).
Отже, виходячи на міжнародні ринки, підприємство-експортер може скористатись послугами цілої низки посередників, до яких відносяться: підприємства оптової торгівлі (оптові торговці), гуртово-роздрібні торгівці, роздрібні торговці, експортні дома (представницькі, закупівельні), міжнародні торговельні компанії, дистриб’ютори, диле-
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Рис. 1. Структура міжнародних каналів розподілу [7]
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ри, консигнатори, агенти, брокери, комісіонери, повірені.
Оптовий торговець купує товар у виробника, отримує право власності на
товар і реалізує його іншому учаснику
каналу розподілу, що використовується.
Роздрібні торговці продають товари і
надають послуги кінцевим покупцям,

які купують товари з метою їх споживання. При цьому споживати товар
може як сам покупець, так і хтось інший, кому буде на нього передано право.
Залежно від того, чи набирає посередник права власності на товар, а також від чийого імені він діє, можна виділити чотири типи посередників (табл. 1).

Класифікаційні ознаки основних типів торговельних посередників
Тип посередника
Дилер
Дистриб’ютор
Комісіонер
Агент, брокер

Класифікаційна ознака
Від свого імені, за свій рахунок
Від чужого імені, за свій рахунок
Від свого імені, за чужий рахунок
Від чужого імені, за чужий рахунок

Слід зазначити, що підприємство-експортер здійснює вибір стратегії
просування і продажів товару на міжнародному ринку, виходячи зі ступеня
прихильності споживача і його залученості, ступеню відмінності між торговельними марками, особливостей прийняття клієнтами рішення про покупку
товару, у зв’язку з чим у міжнародній
практиці виділяють такі стратегічні
концепції взаємодії з посередниками, як
push та pull [4].
Міжнародна стратегія push (штовхай,
поштовх) передбачає активну роботу з
міжнародними торговельними посередниками, що виражається з різних
формах підтримки їх збутової діяльності, сервісу, реклами і зростання зацікавленості у збільшенні продажів продукції даної компанії-експортера. При цьому основні зусилля направляються на
торговельного посередника першого
рівня, з тим щоб він зацікавлював в роботі посередника наступного рівня і т. д.
Таким чином відбувається «виштовхування» і «проштовхування» товару кінцевому споживачу зарубіжного ринку.
Міжнародна стратегія pull (тягни) передбачає спрямування основних збутових, сервісних і рекламних зусиль безпосередньо на кінцевих споживачів в
зарубіжних країнах з метою зацікавити
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Таблиця 1

їх у придбанні товару і «витягнути» його
у торговельного посередника останнього рівня, щоб той замовив його в зв’язку
зі збільшеним попитом у торговельного посередника попереднього рівня
і т. д., і зрештою забезпечується зростання замовлень у компанії-експортера.
Компанія-експортер при виборі типів побудови оптимальних каналів збуту товару залежно від його специфіки
використовує також три види стратегії
збуту: стратегії інтенсивного збуту,
стратегії селективного збуту і стратегії
ексклюзивного збуту.
Стратегія інтенсивного збуту передбачає необмежене число адресатів продажів на міжнародних ринках продукції
даної фірми, тобто вільний її продаж на
широкій території. Таку політику використовують компанії, які експортують
товари масового попиту, так як вони
ставлять собі за мету домогтися високого
рівня продажів і забезпечити для споживача територіальну зручність придбати
даний товар, тобто якомога більше наблизити його до кінцевого споживача.
Стратегія селективного збуту, що припускає продаж товарів даної фірми закордонним торговим організаціям, спеціально відібраним за певними критеріями, наприклад, за їхньою торговельною силою, величиною капіталу, ха-
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рактером відносин співробітництва з
фірмою-продуцентом, якості системи
управління і т.д. Дана стратегія свідчить
про концентрацію зусиль фірми-виробника на продажу товарів відібраними
торговельними фірмами і вимагає від
них переважного ставлення до своїх товарів при продажах в порівнянні з товарами конкурентами, а також передбачає
здійснення керівництва та контролю за
цими продажами в тих чи інших межах.
Стратегія ексклюзивного, виняткового
збуту передбачає продаж через торговельні організації, що належать фірмі-виробнику або наділені спеціальними винятковими правами. Дана політика визначає вибір торговельних фірм і
магазинів на спеціально обумовленій
збутовій території в якості єдиних торговельних філіалів або представників
фірми-продуцента або пов’язаних з
нею спеціальною угодою, що передбачає продаж товарів саме цією фірмою
на обраній території. Угода про співпрацю зазвичай оформляється у вигляді
договору про надання виняткового права, або права «першої руки».
Вибір посередника передбачає необхідність оцінки ефективності його роботи. До переліку основних показників
оцінки роботи посередника у зовнішньоекономічній діяльності належать:
1) фактичний обсяг продажів і тенденції його зростання;
2) зіставлення планових показників
з фактичними результатами;
3) зіставлення доходів з витратами
за обсягами, статтями (в динаміці);

4) рівень збігу торговельних цілей
торгового посередника з цілями фірми-експортера;
5) якість поводження з товаром фірми-продуцента;
6) реальний обсяг платежів за надані
торговельні та інші послуги.
Таким чином, можна зробити висновок, що посередництво в зовіншньоекономічній діяльності охоплює значне
коло функцій, які підприємство не спроможне виконати самотужки при виході
на зовнішній ринок або у випадку коли
виконання таких функцій особисто є
економічно неефективним [1]. Дослідження наукових праць вітчизняних та
зарубіжних вчених дозволило встановити, що основним завданням міжнародних посередницьких операцій є забезпечення зв’язку між двома чи більше зацікавленими у взаємній угоді сторонами з
метою отримання прибутку. У міжнародній практиці існують різні типи посередників, які найбільш доцільно класифікувати, виходячи з характеру правових взаємовідносин та функцій, які вони
покликані виконувати. У цьому контексті визначено, що найбільш поширеними типами торговельних посередників
при здійсненні експортно-збутової діяльності підприємства є такі, як дилери,
дистриб’ютори, комісіонери, агенти та
брокери, роль та значення яких постійно зростає. Більше половини світового
обороту товарів реалізується саме через
торговельних посередників, що актуалізує перспективи подальших досліджень
у даному напрямі.
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Вступ. Необхідність та форми застосування акцизів є одним із найбільш
дискусійних питань як вітчизняної, так
світової теорії та практики оподаткування. Акцизне оподаткування можна вважати однією з найдавніших форм оподаткування після данини. Свого часу
саме розвиток торгівлі обумовив бурхливий розвиток акцизного оподаткування, оскільки у ті часи акцизи були
відносно простими в адмініструванні, а
їх стягнення забезпечувало стабільне
наповнення казни правителів. Якщо вести мову про призначення акцизного
оподаткування на етапі його виникнення та раннього розвитку, то переважно
воно зводилось до фіскальної ролі. Регулюючі властивості акцизів почали
використовуватися в економічний політиці США та країн Європи у ХХ ст.

Тому саме у ХХ ст. почав формуватися
інший підхід до визначення ролі акцизного оподаткування — поступова переорієнтація від суто фіскального підходу
до гармонізації фіскальних та регулюючих ефектів акцизів.
Постановка проблеми. Як видно,
акцизний податок — це один з найбільш ефективних податків з фіскальної точки зору. Незважаючи на те, що
застосування акцизного податку в Україні має понад двадцятирічну історію і на
сьогодні найбільш актуальними залишаються питання визначення оптимального рівня акцизного оподаткування, зниження рівня тінізації ринку підакцизних товарів, підвищення ефективності його використання у регулюванні якісних та кількісних параметрів
вказаного ринку. В Україні акцизне
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оподаткування має ряд недоліків, які
знижують його фіскальну ефективність
і регуляторні можливості, незважаючи
на досить тривалу історію становлення
його розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням акцизного оподаткування займалася численна кількість
науковців,  а  саме:  А. В. Алєксєєва,
О. Г. Веренич  [6],  О. В. Олійник,
І. В. Філон [7], Ю. Б. Іванов, В. В. Карпова, О. Є. Найденко [8], О. А. Фрадинський [9], Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк[10],
але ще на сьогодні залишилася велика
кількість проблемних питань з оподаткування акцизом, на що і спрямовані
дослідження.
Мета та основні завдання. Метою
дослідження є визначення ролі акцизного оподаткування, змін до порядку
справляння акцизного податку та удосконалення оподаткуванням підакцизних товарів.
Завданнями дослідження є:
1. Визначити склад акцизів.
2. Встановлення переваг акцизного
оподаткування.
3. Визначення недоліків акцизного
оподаткування.
4. Встановлення шляху вдосконалення механізму справляння акцизного
податку.
Основний виклад матеріалу. Акциз є податковою формою, що має
тривалу історію, адже цей платіж справляється в Європі та і на території України уже кілька століть. Специфіка сплати акцизів полягає в тому, що вони
включаються до ціни товару, збільшуючи її. Як зазначено в Оксфордському
економічному словнику, акцизні податки — податки на споживання товарів,
які включаються до ціни товару. Вони
дають можливість підвищити надходження до бюджету та регулювати споживання окремих товарів. Таким чином, до складу акцизів відносяться універсальний акциз та специфічні акцизи, які застосовуються до окремих груп
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товарів. Фактично сплата акцизних податків перекладається на споживача товарів, які оподатковуються універсальним та специфічними акцизами. Тобто
споживачі компенсують продавцям витрати на сплату акцизних податків. Легкість перекладення акцизів на кінцевого
споживача робить їх незалежними від
кінцевих доходів виробників і продавців,
забезпечуючи стабільні надходження до
бюджету. Варто зазначити, що фіскальна ефективність акцизів залишається досить високою навіть в умовах тінізації
економіки, оскільки за допомогою акцизів відбувається оподаткування навіть
тих доходів, які були приховані від оподаткування прямими податками.
Універсальними акцизами оподатковуються усі групи товарів (з окремими виключеннями), їх встановлюють
для всіх виробництв, а сплачують всі
споживачі.
Специфічні акцизи встановлюються
лише на окремі групи товарів і, зазвичай,
їх стягнення пов’язано з необхідністю
регулювання споживання окремих товарів. Серед усіх видів акцизів саме специфічний акциз був першим із непрямих
податків, який коли-небудь застосовувало людство. Основною метою запровадження такого податку було забезпечення надходжень до казни через оподаткування окремих груп товарів.
Переваги механізму акцизного оподаткування констатували ще класики
фінансової науки. Зокрема, ще у
XVII ст. французький економіст Ф. Демезон вказав, що акциз здатен один
принести казні стільки і навіть більше,
ніж усі інші податки. Таке твердження
на той час мало вагоме підґрунтя,
оскільки акцизи справлялися практично з усіх торгових операцій, платників
акцизів було небагато, тому адмініструвати такий податок було легко.
Акцизне оподаткування має свої переваги:
1) нейтральність щодо вибору між
поточним та майбутнім споживачем;
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2) прийнятність для економічно активного населення,порівняно з податками на доходи;
3) вища фіскальна ефективність,
оскільки їх база менш чутлива до коливань економічної кон’юнктури;
4) можливість
оподатковувати
доходи,які не були оподатковані податком на доходи;
5) легкість адміністрування, оскільки
кількість платників акцизів менша, ніж
кількість платників податку на доходи;
6) можливість регулювати споживання окремих товарів.
Акцизному оподаткуванню властиві
також і недоліки:
1) впливають на ціни;
2) не повною мірою враховують
платоспроможність споживачів, оскільки за однакових умов споживання індивіди можуть мати різну платоспроможність;
3) мають більшу частку в доходах
малозабезпечених верств населення,а
тому вважається менш справедливими;
4) обмежують споживання,що у
довгострокові перспективі може призвести до скорочення обсягів виробництва;
5) зменшують обсяг доходу,який міг
би бути направлений на заощадження;
6) збільшують ризик тіньового товарообігу.
Незважаючи на зазначені недоліки, акцизне оподаткування залишається одним із найефективніших інструментів фіскальної політики більшості країн світу.
Акцизний податок є одним з найбільш практичних засобів мобілізації
доходів бюджету держави, що дозволяє
швидко та систематично накопичувати
необхідні для функціонування держави
великі суми. Акцизний податок — це
непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України як
підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції) [1].

Для виконання державою своїх
функцій необхідно постійно наповнювати бюджет. З метою визначення ролі
акцизного податку в наповненні дохідної частини бюджету та його впливу на
поведінку платників, доцільно проаналізувати надходження акцизного податку до державного бюджету за січень–
травень 2015–2016 рр. Структура надходжень представлена в діаграмі 1.1 [2, 3].
Основним чинником збільшення
надходжень  акцизного  податку  у
2016 році стало збільшення ставок на
більшість груп підакцизних товарів.
Так в частині алкогольних напоїв ставки збільшилися в 1,5–3 рази. З 1 січня
2016 року збільшилась ставка на спирт
в 1,5 рази на пиво в 2 рази, на алкогольні напої в 3 рази. З 1 березня
2016 року збільшено ставки на горілку
в 1,5 рази, на пиво в 2 рази, на алкогольні напої в 3 рази.
Збільшились ставки податків і на
тютюнові вироби: специфічна ставка
збільшилась на 40 %, а адвалорна на
12 %. При цьому вартість тютюнових
виробів, що оподатковується акцизним
податком, буде включати ПДВ, що також впливатиме на подорожчання тютюнової продукції.
1 січня 2016 року підвищився акцизний податок на пальне для бензинів
ставка зросте з 202 євро до 228 євро за
тону, на дизельне пальне зі 100–132 до
113–149 євро за тонну, скроплений газ з
50 до 57 євро за тонну [3] .
Основні недоліки чинного механізму справляння акцизного податку:
1) суттєве підвищення ставок акцизного податку зумовило з одного боку
зростання цін на підакцизні товари, а з
іншого збільшення обсягів тіньового
обігу підакцизних товарів;
2) недостатній рівень захисту від
підробок вітчизняних акцизних марок;
3) недостатній рівень повноважень
працівників податкових та митних органів задіяних у сфері контролю за виробництвом і обігом підакцизних това-
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Січень-Червень 2015 р.
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Рис. 1. Структура надходжень акцизного податку до державного бюджету
за січень–червень 2015–2016 років

рів, а також недостатній рівень відповідальності за їх дії чи бездіяльність у
сфері контролю за виробництвом та
обігом підакцизних товарів.
4) відносна дорожнеча їх адміністрування та недостатня ефективність у частині поліпшення структури споживання через зменшення в ній частки шкідливих товарів, оскільки відбувається зміщення таких товарів в «тіньовий» сектор.
Фіскальна ефективність акцизного
податку з року в рік зростає, при цьому
найбільший приріст надходжень від акцизного податку до бюджету держави
спостерігався у 2016 році [3].
В той же час, навіть після введення
в дію Податкового кодексу України та
внесення до нього ряду змін, пов’язаних з оподаткуванням підакцизних товарів,механізм справляння акцизного
податку має цілий ряд недоліків, пов’я-
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заних зі зростанням фіскальних
властивостей цієї податкової форми
та зменшенням її регулюючого впливу
на виробництво і обіг підакцизних товарів [1, 4, 5].
З цієї причини сучасний порядок
вітчизняного акцизного оподаткування потребує суттєвого вдосконалення,
завданням якого, на наше переконання, повинно бути з одного боку унеможливлення тіньового обігу підакцизних товарів, а з іншого — забезпечення виконання цим платежем не
лише фіскальних завдань, але й регулюючих функцій.
Висновки та перспектива подальших розвідок. Податковим кодексом України вже внесені певні зміни до
порядку справляння акцизного податку,
зокрема, розширено коло платників акцизного податку, розширено коло пі-
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дакцизних товарів, встановлено специфічні ставки для нафтопродуктів та
тютюнових виробів [1, 5].
Основними кроками до вдосконалення механізму справляння акцизного
податку можна визначити:
1) збалансування фіскальної та регулюючої складової використання акцизного податку з лікеро-горілчаної та тютюнової продукції;
2) запровадження єдиної автоматизованої електронної системи моніторингу та контролю за виробництвом та
обігом підакцизних товарів, що дозволить як підвищити ефективність державного контролю, так і дозволить оці-

нити реальну картину сучасного стану
даного ринку;
3) забезпечення стабільності ставок
акцизного податку протягом значного
періоду;
4) розширення прав та підвищення
рівня відповідальності працівників податкових та митних органів, задіяних у
сфері контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів;
5) запровадження системи контролю за виробництвом та обігом спиртовмісних рідин у безперервному потоці
з метою унеможливлення виробництва спирту під виглядом спиртовмісних рідин.
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guaranteeing the mandatory rules of financial law and their protection against possible
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та
практичними завданнями. Розглядаючи сутність та співвідношення охоронної і захисної функцій фінансового
права, перш за все, слід відзначити, що
у конкретних галузевих функціях відображаються загальні функції права як
системного, комплексного соціального
явища, метою створення якого є забезпечення належного правового регулювання суспільних відносин.
Функціональна характеристика фінансового права як галузі права, таким
чином, має домінуюче значення для
формування комплексного розуміння
внутрішньої сутності цієї галузі та визначення меж її впливу на поведінку
суб’єктів правових відносин як з точки
зору чинного законодавства, так і в частині побудови перспективної нормативно-функціональної моделі у сучасних умовах розбудови в Україні правової, демократичної, соціальної держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню юридичного
змісту охоронної та захисної функцій у
різних галузях права присвячені роботи
багатьох вчених, зокрема слід відзначи-

ти праці Д. А. Кобильніка, І. В. Приходько, З. В. Ромовської, Л. М. Силенко, О. С. Яворської та інших.
Водночас у наявних дослідженнях
відсутній комплексний доктринальний
аналіз проблем співвідношення охоронної та захисної функцій саме у фінансовому праві з урахування специфічних особливостей реалізації фінансово-правових відносин, зокрема податкових та бюджетних, а тому дослідження практичних форм реалізації та
співвідношення охоронної та захисної
функцій фінансового права є актуальним науково-практичним завданням на
сучасному етапі розвитку вітчизняної
юридичної науки.
Метою статті є визначення особливостей співвідношення охоронної і
захисної функцій фінансового права, а
також систематизація практичних
форм їх реалізації у національній правовій системі України.
Виклад основного матеріалу. Серед функцій фінансового права окремо
відзначається, перш за все, регулятивна
функція, за допомогою якої встановлюються матеріальні фінансово-правові
норми, тобто самі правила поведінки.
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Поряд з регулятивною функцією
фінансової права, як вбачається, необхідною умовою належної реалізації фінансово-правових норм є система охоронних та захисних функцій, що спрямовані на гарантування обов’язковості
норм фінансового права та їх охорону
від можливих правопорушень, у тому
числі – через можливість застосування
заходів державного примусу, передбачених чинним законодавством, і в цьому контексті постає теоретико-методологічна проблема виявлення співвідношення категорій «охоронна» та «захисна» функція фінансового права, встановлення їх юридичного змісту, внутрішньої сутності та інструментального
арсеналу механізмів впливу на ефективність фінансово-правових норм в якості основного соціального регулятора
фінансово-правових відносин.
Розмежування юридичного змісту
охоронної та захисної функції фінансового права потребує, перш за все, ретельного дослідження понять «охорона» та «захист» у сучасному праворозумінні.
Так, М. С. Малеїн визначає правовий захист як систему юридичних
норм, які спрямовані на запобігання
правопорушенням та ліквідацію їх наслідків [1, с. 142]. На думку С. С. Алек
сєєва, правовий захист є державно-примусовою діяльністю, спрямованою на
поновлення порушеного права та забезпечення виконання юридичного обо
в’язку [2, с. 113]. Натомість, З. В. Ромовська звертає увагу на сутність правового
захисту як реалізацію обраної правозастосувальним органом міри державного
примусу, а також на необхідність розглядати правовий захист у динаміці як процес, що має свій початок (виражається
пред’явленням позову) і завершення (виконання рішення суду) [3, с. 9].
На прикладі захисту права власності
І. О. Дзера запропонував під визначенням захист (права власності) розуміти
систему активних заходів, які застосовуються власником, компетентними державними чи іншими органами, спрямовану на усунення порушень права влас-
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ності і покладення виконання обов’язку
щодо відновлення порушеного права
на порушника [4, с. 18].
У подібному розумінні основним
елементом правового захисту у фінансовому праві вбачається застосування
державного примусу на усіх його стадіях, включаючи притягнення до різних
видів юридичної відповідальності, залежно від характеру та кількісного параметру скоєного у сфері фінансових відносин правопорушення (кримінальної,
адміністративної, цивільної, матеріальної, дисциплінарної тощо).
У цьому контексті слід зазначити,
що реалізація захисної функції у сучасному праві має досить яскраво виражений змагальний характер, особливо на
стадії підготовки рішення по справі про
правопорушення [5, с. 13], а першочергове завдання захисної функції фінансового права полягає у винесенні правосудного (справедливого) рішення по
кожній конкретній справі, що стосується фінансових правопорушень.
Так, на думку В. Хвостова, задача
суду полягає у з’ясуванні питань про
право і неправо, та у прийнятті примусових засобів для поновлення порушеного права [6, с. 576]. Діяльність суду
при цьому доповнюється діяльністю
правозастосовчих органів, в першу чергу – правоохоронних, таких, як, наприклад, поліція, прокуратура, спеціальні
антикорупційні органи та інші, а також
контролюючих, таких, як фіскальні,
митні органи тощо.
Крім того, засобом забезпечення
правового захисту у фінансовій сфері є
удосконалення процедури притягнення
до юридичної відповідальності, що, на
наш погляд, є одним з найважливіших у
практично-праксіологічному вимірі теоретико-методологічних завдань на сучасному етапі розвитку вітчизняної
правової науки.
Зокрема серед основних напрямів
удосконалення інституту юридичної
відповідальності слід відзначити такі, як
забезпечення законності при застосуванні заходів державного примусу (процесуальний аспект реалізації захисної
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функції фінансового права), профілактичне попередження правопорушень
(прогностично-превентивний аспект),
максимально можливе усунення збитків, спричинених суспільству та державі
(компенсаційний аспект).
Кінцевою метою подібного удосконалення при цьому має бути: по-перше,
впевненість суспільства та кожного громадянина у тому, що правопорушення
попереджують за допомогою державного примусу, тобто права та законні
інтереси у фінансовій сфері захищені
від будь-яких протиправних посягань;
по-друге, закріплення у суспільній свідомості та практиці правозастосування
концепції невідворотності настання
юридичної відповідальності за скоєне
фінансове правопорушення виключно
на підставі норм чинного законодавства з дотриманням ключового принципу недоторканості прав та свобод
громадян та юридичних осіб, які не
скоїли жодних протиправних діянь.
При цьому поняття «правовий захист» у фінансовому праві, як вбачається, означає саме реакцію держави через
компетентні органи публічної влади на
скоєне правопорушення, включаючи,
крім безпосереднього застосування
санкцій до правопорушників, також
превенцію (попередження) правопорушень та забезпечення компенсації негативних наслідків таких діянь, а поняття
«правова охорона» є більш загальним,
охоплюючи весь цілісний комплекс
постійного (перманентного) забезпечення (охорони) належної реалізації регулятивних матеріально-правових норм.
Так, на думку Я. М. Шевченко, «поняття охорони включає в себе поряд із
заходами економічного, політичного,
ідеологічного характеру, що забезпечують нормальне регулювання суспільних
відносин, попередження правопорушень, усунення причин, які їх породжують (регулятивні норми), також і заходи,
спрямовані на поновлення чи визнання
прав у випадку їх порушення чи оспорювання, а саме: захист (охоронні норми)» [7, с. 130]. Тобто, на думку автора, з
якою можна цілком погодитися, за юри-

дичною природою «правова охорона» є
поняттям ширшим, яке включає в себе
«правовий захист», що виступає елементом загального родового поняття.
О. С. Яворська також є прихильником того, що охорона є ширшим поняттям, ніж захист, демонструючи подібний методологічний підхід на досить показовому прикладі функціонування інституту захисту прав власності.
На погляд автора, охорона здійснюється з допомогою законодавчої визначеності режиму майна, підстав виникнення права власності, недопустимості
втручання у майнову сферу власника
тощо, а захист, у свою чергу, це завжди
реакція на факт порушення права. Проте авторка зауважує, що на законодавчому рівні ці поняття не завжди послідовно розмежовуються. Наприклад, Закон України «Про захист прав споживачів», на її погляд, повинен мати назву
«Про охорону прав споживачів», адже
більшість його норм регулятивного характеру і визначають зміст прав споживачів та способи їхньої реалізації, закріплюють вимоги до виробників, продавців, суб’єктів, які виконують роботи, надають послуги споживачам і лише частина норм безпосередньо врегульовують питання захисту прав споживачів у
разі їхнього порушення [8, с. 214].
Співвідношення охорони та захисту
на прикладі цивільно-правового інструментарію у подібний спосіб трактує також вже згадана вище З. В. Ромовська,
зазначаючи, що «з точки зору філософських понять загального, особливого, окремого, правова охорона є загальним поняттям, правовий захист – особливим, а примусове повернення речі
після закінчення строку договору оренди чи відшкодування моральної шкоди
як конкретні способи захисту – поняттям окремим. Взаємозв’язок правової
охорони та правового захисту проявляється і у тому, що, захищаючи право
конкретної особи, суд тим самим здійснює охоронну функцію щодо суспільного ладу, прав інших осіб, утверджуючи соціальну цінність правомірної поведінки. Акт судового захисту права чи

69

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

інтересу конкретної фізичної чи юридичної особи одночасно спрямовується
на охорону моральних засад суспільства.
Є всі підстави для того, щоб говорити
про фактичну охорону особою своїх
прав, яка полягає у вчиненні певних, не
заборонених законом дій для запобігання порушення права: огородження садиби, закриття будинку на замок, влаштування сигналізації тощо» [3, с. 492].
На думку Л. М. Силенко, що є узагальнюючою до викладених вище доктринальних позицій, в юридичній літературі загалом тяжіють до визнання
правової охорони більш об’ємним поняттям, ніж правовий захист [9, с. 255].
У такій інтерпретації співвідношення захисної та охоронної функції фінансового права, засоби правового заохочення позитивної юридичної відповідальності суб’єктів фінансових правовідносин є проявом саме охоронної
функції, оскільки безпосередньо не
пов’язані з правопорушенням та не становлять державну реакцію на гіпотетичне чи реальне порушення норм фінансового права, а, навпаки, стимулюють правомірну поведінку суб’єктів фінансово-правових відносин не через
превенцію правопорушень, а через
створення позитивного мотиву до реалізації регулятивних приписів чинного
законодавства шляхом підтримки та заохочення таких дій.
Під позитивною юридичною відповідальністю у контексті реалізації
охоронної функції фінансового права
слід розуміти вид юридичної відповідальності, який представляє собою
відповідну реакцію держави на здійснене соціально корисне правомірне
діяння особи у вигляді застосування
різних заходів правового заохочення [10, с. 295].
Серед ознак позитивної юридичної
відповідальності у структурі охоронної
функції фінансового права можна відзначити такі:
1) встановлюється державою у заохочувальних правових нормах;
2) виступає засобом державного переконання та правового стимулювання;
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3) застосовується спеціально уповноваженими суб’єктами (державними органами, керівниками організацій тощо);
4) пов’язана з наданням особі додаткових прав, можливостей та інших соціальних благ;
5) виражається в певних позитивних наслідках майнового, організаційного та особистого характеру;
6) виступає формою реалізації заохочувальної санкції норми права в кожному конкретному випадку і до конкретної особи, але не ототожнюється з нею;
7) здійснюється в особливій процесуальній формі (частіше всього на особливих урочистих церемоніях з дотриманням ряду процедур – як встановлення самого факту заслуги, так і вручення
нагороди);
8) настає тільки за здійснення заслуги [5, с. 16].
При цьому до основних цілей застосування позитивної відповідальності
у фінансово-правових відносинах можна віднести: 1) стимулювання за здійснення найбільш значущих правомірних дій; 2) виховання громадян в дусі
поваги до закону як соціальної цінності
та ефективного інструмента задоволення їх потреб; 3) упередження пасивної,
соціально невигідної, але все ж відповідної нормам права поведінки та протиправної поведінки у «м’якій», стимулюючій формі [5, с. 16].
Таким чином, якщо негативна юридична відповідальність є основною
формою захисту порушеної норми фінансового права, то позитивна юридична відповідальність є складовим елементом охорони фінансово-правових
норм шляхом сприяння та формування
у суб’єктів фінансово-правових відносин усталеної правомірної моделі поведінки через реалізацію заохочувальних
норм та регульованих такими нормами
відповідних заходів.
Висновки. Отже, у результаті проведеного дослідження юридичної сутності та особливостей співвідношення
охоронної і захисної функцій фінансового права можна дійти до концептуального висновку про те, що поряд з
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регулятивною функцією фінансової
права, необхідною умовою належної
реалізації фінансово-правових норм є
система охоронних та захисних функцій, що спрямовані на гарантування
обов’язковості норм фінансового права та їх охорону від можливих правопорушень, у тому числі – через можливість застосування заходів державного примусу, передбачених чинним
законодавством.
При цьому поняття «правовий захист» у фінансовому праві, означає саме

реакцію держави через компетентні органи публічної влади на скоєне правопорушення, включаючи, крім безпосереднього застосування санкцій до правопорушників, також превенцію (попередження) правопорушень та забезпечення компенсації негативних наслідків
таких діянь, а поняття «правова охорона» є більш загальним, охоплюючи
весь цілісний комплекс постійного
(перманентного) забезпечення (охорони) належної реалізації регулятивних
матеріально-правових норм.
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Починаючи з 2004 року пенсійна
система України, відповідно до Закону
України  від  09  липня  2003  року
№ 1058–IV «Про загальнообов’язкове
державне  пенсійне  страхування»  [9]
складається з трьох рівнів: солідарної й
накопичувальної систем загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування та системи недержавного
пенсійного забезпечення. Така модернізація була спрямована на стабілізацію та
оздоровлення фінансового стану Пенсійного фонду України, що, перш за все
було пов’язане з запровадженням накопичувального рівня, основна мета якого
полягала в фінансовому розвантаженні
солідарної системи, а також прогнозувала українцям «на перспективу» належне
матеріальне забезпечення і як результат
підвищення рівня якості життя.
Однак, на жаль, до сьогодні другий
рівень так і не розпочав функціонувати,

тому пенсійна система України не діє
повною мірою, тим самим все більше
стає завантаженим перший рівень з
якого здійснюється виплата пенсій за
рахунок Пенсійного Фонду України,
отож видатки з останнього — це основне джерело фінансування пенсій в системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування.
З метою скорочення цих видатків,
українське пенсійне законодавство протягом останніх років неодноразово реформувалось та зазнавало змін, зокрема
декілька разів підвищувався пенсійний
вік та збільшувалась тривалість страхового стажу для різних категорій громадян, змінились умови виходу на пенсію
за вислугу років і на пільгових умовах,
суттєво скоротився перелік професій за
списками № 1 і № 2 [12], що позбавило
права на пільгове пенсіонування багатьох категорій працівників, неоднора-

Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом «Правове регулювання
пенсійного забезпечення в Україні та Республіці Білорусь: становлення, сучасний стан, перспективи розвитку і взаємодії» № 22742.

*

72

Михайлова І. Ю. Накопичувальна система загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування: перспективи запровадження в умовах сьогодення

зово коригувалась ставка оподаткування пенсій, також змінився розмір єдиного соціального внеску завдяки якому і
формується бюджет Пенсійного фонду
України, адже відповідно до Постанови
КМУ від 26 листопада 2014 року № 675
«Про затвердження пропорцій розподілу
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» [11]
основна пропорція, а саме 85,6215 відсотка відраховується на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до солідарної системи, але це не
дало суттєвих результатів, адже, очевидно, що політика держави не може бути
успішною, а норми законів ефективними, якщо в них не враховуються потреби та очікування людей [13, с. 406].
Як зазначають Г. В. Осовий та
В. С. Максимчук головна причина фінансової нестабільності солідарної системи — це надзвичайно складна демографічна ситуація та вкрай низький рівень зайнятості працездатного населення. В країні щороку зменшується чисельність населення і кількість легально
працюючих громадян. За окремими
даними, 4–5 мільйонів осіб працюють
без оформлення роботодавцем трудових відносин і без сплати ним єдиного
соціального внеску, а отже, звужується
база платників єдиного соціального
внеску. Самі працівники здебільшого
не можуть змінити ситуацію через необхідність утримання себе і своїх сімей,
до того ж, не зацікавлені у легалізації
сплати єдиного внеску, оскільки пенсійне забезпечення є вкрай низьким.
Отож, на 12 мільйонів пенсіонерів нині
припадає 10,5 мільйонів працівників, за
яких сплачується єдиний соціальний
внесок. Частина з них отримують зарплату в «конвертах». При тому, що активною діяльністю займаються майже
17 мільйонів осіб, а кількість осіб працездатного віку 18–60 років становить
понад 26 мільйонів [6, с. 379].
І, дійсно, на сьогодні Пенсійний
фонд України, не в змозі забезпечувати

пенсіями усіх хто має на них право без
залучення коштів з Державного бюджету України. Так, у 2017 році сума коштів
Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України
становить 141 315 405,1 грн [10]. Однак,
необхідно враховувати, що розмір пенсій, для більшості пенсіонерів мізерний.
Тим не менш, виплата навіть невеликих,
як правило, за розміром пенсій із року в
рік створюють «хронічний» дефіцит
бюджету Пенсійного фонду України.
Тому задля посилення бажання населення України брати участь в системі
загальнообов’язкового  пенсійного
страхування та не приховувати свої доходи, необхідно впроваджувати в дію
накопичувальну систему, яка визначає
умови тісної взаємозалежності між
здійсненими внесками й одержаними
виплатами, чим суттєво відрізняється
від солідарної, що діє за принципом перерозподілу коштів між поколіннями
працюючих і пенсіонерів, оскільки на
відміну від пенсій, які виплачуються з
першого рівня, пенсійні виплати з другого рівня будуть власністю винятково
застрахованої особи, тому вона навіть
зможе кошти, які накопичила, у визначених законодавством випадках, забрати одноразово, а у випадку її смерті виплати будуть успадковуватись рідними.
Також, другий рівень пенсійної системи дозволить здійснити фінансове
розвантаження першого, так як кошти,
які будуть надходити до накопичувальної системи в подальшому інвестуватимуться в економіку країни для отримання інвестиційного доходу і захисту їх від
інфляційних процесів, адже, як вірно
стверджує А. В. Федоренко накопичувальна система пенсійного страхування в
Україні — це важливе додаткове джерело
пенсійного забезпечення населення і водночас потужний довгостроковий ресурс
фінансування економіки [16, с. 644].
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М. А. Омельченко також зауважує, що
впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи може
стати головним заходом, що виведе
країну на новий економічний рівень,
дасть поштовх фондовому ринку, підвищить соціальний захист людей. Та й
люди, сплачуючи особисті пенсійні
внески, сприйматимуть пенсійну систему вже не як абстрактний механізм виплати їм грошей на старості, а як персональну відповідальність за власне майбутнє [4, с. 25].
Однак, не всі науковці притримуються  такої  позиції,  наприклад
О. Я. Орловський вважає, що до пенсійного страхування варто відносити
тільки солідарну (соціально-страхову)
частину пенсійної системи, яка будується на принципі соціальної справедливості і захищає особу від ризику втратити
трудовий дохід. На думку автора, накопичувальна частина страхової пенсії є не
соціальним забезпеченням у системі соціального страхування, а особистим комерційним страхуванням, яке повинне
здійснюватись на добровільній основі.
Страхові внески на фінансування накопичувальної частини пенсії не є частиною соціально-розподільчих відносин в
рамках системи обов’язково пенсійного
страхування, вони не беруть участь у забезпеченні страхових зобов’язань перед
іншими застрахованими особами і фактично виступають не коштами соціального страхування, а особистими заощадженнями громадян [5, с. 421].
Варто зауважити, що на сьогодні
дуже важко говорити про дотримання
принципу соціальної справедливості
при нарахуванні та виплаті пенсій з солідарної пенсійної системи, те саме стосується і захисту осіб від ризику втратити трудовий дохід, адже в країні продовжують існувати широкі масштаби
бідності, підвищується рівень майнової
диференціації населення та диференціації за доходами, погіршуються умови
праці, не забезпечуються рівні можли-
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вості для всіх громадян [3, с. 114]. Об’єктивно необхідним заходом підвищення
матеріального рівня населення є запровадження накопичувальної пенсійної
системи, як правило, на засадах обов’язковості, враховуючи той факт, що доволі невелика частина населення здійснює такі накопичення на добровільній
основі (недержавне пенсійне забезпечення), тому держава повинна взяти на
себе обов’язок підтримати своїх громадян та запропонувати надійний механізм створення додаткового пенсійного
забезпечення.
Також, на нашу думку, система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування передбачає не
лише соціально-розподільчі відносини, як стверджує О. Я. Орловський, але
й відносини з накопичення коштів для
забезпечення особи у разі настання
певного соціального ризику, тобто як
солідарна, так і накопичувальна пенсійні системи спільно характеризуються
наявністю соціального складника —
матеріальне забезпечення своїх учасників у разі настання соціального ризику в
її житті (досягнення пенсійного віку,
хвороба, інвалідність та ін.).
Б. І. Сташків також не є прихильником запровадження накопичувальної
пенсійної системи. Науковець вважає,
що солідарна пенсійна система — це
геніальний винахід людства і її слід удосконалювати шляхом проведення економічних реформ, розумним розподілом тягаря по сплаті соціального внеску
між роботодавцем та працівником, раціональним використанням коштів
Пенсійного фонду України, а тому в
рамках постійних фінансових криз слід
добре подумати щодо введення другого
рівня пенсійної системи. Оскільки вона
буде обов’язковою, то держава всі ризики повинна взяти на себе, адже якщо
держава змушує працівника до певних
дій, то за їх результати вона повинна
нести відповідальність. Як стверджує
вчений, юридична відповідальність
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держави в повному обсязі ніде не прописана, таким чином остання затіває
масштабну фінансову аферу, в якій постраждають мільйони, а відповідальність ніхто не понесе [15, с. 231].
Аналізуючи вищезазначену позицію Б. І. Сташківа, вважаємо, що неодноразове проведення масштабних
пенсійних реформ так і не дало позитивних результатів стосовно покращення фінансового стану солідарної
пенсійної системи, збільшення розмірів пенсій і т. д., тому запровадження
накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування є нагальною потребою
сьогодення, однак це потрібно робити
планомірно, враховуючи усі можливі
ризики, які можуть виникати в ході роботи. Щодо відповідальності, то дійсно, вона ніде не прописана, але передбачаються заходи державного контролю та нагляду в накопичувальній системі пенсійного страхування. Наприклад, відповідно до статті 104 Закону
України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» таку
діяльність буде провадити національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг. Зокрема, за нею закріплений
обов’язок систематично контролювати суб’єктів накопичувальної системи
щодо дотримання законодавства, перевіряти достовірність інформації,
що надається та оприлюднюється
ними та інше. Тому, все таки необхідно сподіватись, що держава створить
умови для захисту громадян щодо реалізації права на накопичення частини пенсії, адже як стверджує О. П. Коваль забезпечення гідної старості громадян є вищою, кінцевою метою запровадження накопичувальної системи, тоді як перелік і структура ризиків
становлення системи другого рівня є
похідними від мегаризику —недостатності накопичень для забезпечення гідної старості [2, с. 104].

А. В. Бурка звертає увагу на те, що
ефективному  запровадженню  та
функціонуванню  накопичувальної
складової пенсійного забезпечення
має передувати підготовчий етап, який
включатиме низку заходів, таких як:
здійснення розрахунків та моніторингу; розробка макроекономічних прогнозів під час реалізації різних сценаріїв здійснення пенсійної реформи в
Україні тощо [1, с. 111]. Але, на нашу
думку, не менш важливим заходом є
інформаційно-роз’яснювальна робота
серед населення щодо перспектив діяльності накопичувальної системи
пенсійного страхування.
Як стверджує А. В. Скоробагатько
важливо мати на увазі, що реалізація
правових актів, а нерідко і цілих напрямів правової політики, може гальмуватися через недостатність правових
знань населення. Однак, складається
враження, що держава повністю задовольняє низький рівень правосвідомості громадян, скільки вона поводиться в
питаннях правового виховання абсолютно інертно. Тому формування правової культури, правосвідомості громадян у сфері пенсійного забезпечення
має стати обов’язковою умовою реалізації правової політики. Разом з тим,
необхідно усвідомлювати, що правова
свідомість населення не встигає за
стрімким процесом зміни законодавства і часто таким, яке взагалі важко пояснити [14, с. 33–34].
Очевидно, що більшість громадян
не розуміють яким чином буде працювати ця система. Більше того, в засобах
масової інформації, і в мережі Інтернет
не завжди повно, компетентно та достовірно висвітлюється така інформація, що спричиняє безліч непорозумінь,
формування неправильного бачення
того чи іншого питання, яке стосується
функціонування накопичувальної пенсійної системи та заважає людям зрозуміти, які переваги та проблеми можуть
виникнути у разі її запровадження.

75

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

Варто зазначити, що будь-хто не
зможе брати участь в накопичувальній
системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Для
того, щоб бути учасником накопичувальної системи, слід дотримуватися
трьох умов. По-перше, відповідно до
пункту 9 Розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» учасниками накопичувальної
системи пенсійного страхування будуть
особи, які станом на 1 січня 2019 року
підлягатимуть загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванню.
Такі особи визначені в статті 11 зазначеного Закону.
Другою умовою участі є вимога до
віку. Зокрема, не зможуть бути платниками страхових внесків особи, які досягли пенсійного віку визначеного законодавством. Також залежно від віку допускається можливість сплати страхових
внесків не на загальнообов’язкових засадах, а на добровільних. Зокрема, застраховані особи, яким на 1 січня
2019 року залишиться менше 10 років
до досягнення пенсійного віку, матимуть право прийняти рішення не сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування, всім іншим — сплата внесків
обов’язкова. І, нарешті, третьою умовою участі у накопичувальній системі є
сплата страхових внесків.
Коли ж запрацює другий рівень достеменно невідомо, хоча в пункті 9 Розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» передбачено, що перерахування страхових
внесків до накопичувальної системи

пенсійного страхування запроваджується з 1 січня 2019 року та визначено зобов’язання Кабінету Міністрів України
за яким, 1 липня 2018 року орган повинен забезпечити створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування. Варто зазначити, що вказана
норма була внесена до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» на підставі прийняття Закону України 3 жовтня
2017 року № 2148-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» [8] З цього можна зробити висновок, що уряд
усвідомлює можливості забезпечення її
виконання протягом наступних 14 місяців, хоча, якщо враховувати кількість
попередніх спроб, то така перспектива
стає менш ймовірною.
Отже, запровадження другого рівня
дозволить забезпечити функціонування пенсійної системи повноцінно та
ефективно задля втілення в життя тих
основних положень та ідей заради яких
вона була створена — забезпечення належного рівня життя людей на засадах
соціальної справедливості, гармонізації
відносин між поколіннями та сприяння
економічному зростанню [7, с. 33].
Хоча, однозначно, варто розуміти, що
усі перспективи та плюси, які прогнозуються для українського населення, шляхом запровадження накопичувальної
системи, будуть відчутними не одразу, в
будь-якому випадку — коли всі рівні
пенсійної системи запрацюють одночасно злагоджено та збалансовано, це
дозволить на початковому етапі хоча б
частково вирішити проблеми в сфері
пенсійного забезпечення.
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Abstract. The communal property management discovered. The issue of protection of
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considered.
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Якщо звернутися до положень цивільного права та законодавства (ст. 178
ЦК України), то можна помітити, що
залежно від правового режиму майно
поділяється на: майно, що знаходиться
у вільному цивільному обігу (можуть
вільно відчужуватися або переходити
від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином); майно, обмежене в цивільному обігу (для правочинів з яким
необхідне одержання спеціального дозволу, ліцензії, наприклад для торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими
виробами, для правочинів з банківськими металами і валютними цінностями,
зі спортивною та мисливською зброєю); майно виключене із цивільного
обігу (приміром, об’єкти ядерної енергетики перебувають лише у державній
власності і є вилученими з цивільного
обороту). На сьогодні є чинною постанова Верховної Ради України від
17 червня 1992 р. № 2471-XII «Про право власності на окремі види майна» (останні зміни вносилися у 1995 р.). Згідно
із цим документом до майна, що не
може перебувати у власності громадян,
громадських об’єднань, міжнародних
організацій та юридичних осіб інших
держав на території України, належить:
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1) зброя, боєприпаси (крім мисливської і пневматичної зброї, на набуття якої потрібен спеціальний дозвіл, і боєприпасів до неї, а також
спортивної зброї і боєприпасів до
неї, що придбаваються громадськими об’єднаннями з дозволу органів
внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси);
2) вибухові речовини й засоби вибуху. Всі види ракетного палива, а також
спеціальні матеріали та обладнання для
його виробництва;
3) бойові отруйні речовини;
4) наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікарські засоби (за винятком отримуваних громадянами за
призначенням лікаря);
5) протиградові установки;
6) державні еталони одиниць фізичних величин;
7) спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. Зазначені засоби не можуть також перебувати у власності юридичних осіб недержавних форм власності.
8) електрошокові пристрої та спеціальні засоби, що застосовуються правоохоронними органами, крім газових
пістолетів і револьверів та патронів до
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них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.
Громадяни набувають права власності на такі види майна, придбаного
ними з відповідного дозволу, що надається:
1) на вогнепальну гладкоствольну
мисливську зброю — органами внутрішніх справ за місцем проживання
особам, які досягли 21-річного віку;
на вогнепальну мисливську нарізну
зброю (мисливські карабіни, гвинтівки,
комбіновану зброю з нарізними стволами) — органами внутрішніх справ за
місцем проживання особам, які досягли
25-річного віку;
на газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльзоточивої та дратівної дії, — органами
внутрішніх справ за місцем проживання
особам, які досягли 18-річного віку;
на холодну зброю та пневматичну
зброю калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду — органами внутрішніх
справ за місцем проживання особам, які
досягли 18-річного віку;
2) на об’єкти, що перебувають на
державному обліку як пам’ятки історії та
культури, — спеціально уповноваженими державними органами охорони
пам’яток історії та культури;
3) на радіоактивні речовини — Державною інспекцією ядерного регулювання України у разі наявності висновку
органів територіальної санітарно-епідеміологічної служби про можливість використання цих речовин майбутнім
власником в існуючих у нього умовах.
Очевидно, що різне за правовим режимом майно, має власний режим адміністративно-правової охорони. Як зазначає Р. О. Денчук, «відносно комунального майна, яке має загальний правовий режим, органи місцевого самоврядування мають право самостійно
вибирати вид фізичної охорони (цивільна охорона, воєнізована охорона,
чи охорона з допомогою засобів охо-

ронної сигналізації). Що стосується
майна обмеженого у цивільному обігові — то щодо нього існує спеціальний
адміністративно-правовий режим охорони» [1, с. 51–52]. У цьому контексті
варто розглянути норми Положення
про державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ України,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 серпня 1993 р.
№ 615, та Положення про Департамент
Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від
13 жовтня 2005 р. № 878, а також Перелік об’єктів державної та інших форм
власності, охорона нерухомого майна
(незалежно від цільового призначення)
яких здійснюється виключно органами
поліції охорони на договірних засадах,
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 11 листопада
2015 р. № 937, Положення про Департамент поліції охорони, затверджене наказом Національної поліції України від
06 листопада 2015 р. № 43. Також охорона об’єктів комунальної власності покладається на органи Національної поліції України. Так, відповідно до п. 20 ч. 1
ст. 23 Закону України «Про Національну
поліцію» від 2 липня 2015 р. поліція відповідно до покладених на неї завдань
здійснює на договірних засадах охорону
фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності. Комунальні
та приватні підприємства можуть виділяти органам та підрозділам поліції кошти,
транспорт та інші матеріально-технічні
засоби, необхідні для виконання повноважень поліції (ч. 6 ст. 105 Закону).
Отже, у 1995 р. була утворена Державна служба охорони при МВС України, правонаступником якої у 2015 р.
став Департамент поліції охорони як
міжрегіональний територіальний орган
Національної поліції України та територіальні органи поліції охорони.
До завдань Департаменту поліції
охорони належить реалізація державної
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політики і здійснення практичних заходів щодо:
1) визначення основних напрямів
роботи підрозділів поліції охорони, надання їм організаційно-методичної та
практичної допомоги;
2) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на удосконалення
охорони об’єктів усіх форм власності
майна та фізичних осіб;
3) керівництво підрозділами поліції
охорони, надання їм практичної допомоги в організації службової діяльності;
4) забезпечення додержання законності в діяльності працівників поліції
охорони;
5) організація роботи з кадрами, виховна робота, забезпечення професійної підготовки та психологічного супроводу особового складу, вирішення
організаційно-штатних питань;
6) ужиття відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового та соціального захисту працівників
поліції охорони, розроблення пропозицій з цих питань і внесення їх на розгляд до відповідних органів;
7) постійне здійснення організаційних заходів, направлених на зміцнення
та розвиток матеріально-технічної бази
поліції охорони;
8) забезпечення проведення єдиної
технічної політики поліції охорони з
розроблення, проектування та виробництва технічних засобів охоронного
призначення;
9) організація співробітництва поліції охорони з відповідними службами
правоохоронних органів інших держав,
іноземними суб’єктами господарювання з питань охорони власності та забезпечення безпеки фізичних осіб;
10) взаємодія з іншими силовими
структурами, державними установами,
органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами господарювання з питань підтримання публічної безпеки і
порядку, захисту об’єктів державної
ваги, уразливих у терористичному від-
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ношенні, службової діяльності підпорядкованих підрозділів поліції охорони
в мирний час та особливий період;
11) запобігання, виявлення та припинення правопорушень у межах постів і маршрутів охорони поліції охорони, в порядку та на умовах визначених
органами Національної поліції.
Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) планує і затверджує доходи та видатки Департаменту, підрозділів поліції
охорони, розробляє заходи щодо раціонального використання матеріальних,
трудових та фінансових ресурсів;
2) розглядає бухгалтерські звіти підрозділів поліції охорони, складає зведену статистичну та бухгалтерську звітність і подає її в установлені строки до
відповідних інстанцій;
3) організовує і проводить фінансові аудити та аудити відповідності, тематично перевірки фінансово-господарської та службової діяльності підрозділів поліції охорони;
4) забезпечує в межах наданих повноважень проведення моніторингу,
економічного аналізу фінансово-господарської діяльності поліції охорони,
рівня та динаміки цін на послуги охорони на вітчизняному та регіональних
ринках охоронних послуг, розробляє
пропозиції щодо проведення цінової
політики поліції охорони;
5) установлює порядок оплати
праці та умови преміювання, узгоджує
та подає до відповідних інстанцій
пропозиції щодо додаткових заходів
соціального захисту працівників поліції охорони;
6) організовує бухгалтерський облік
і звітність Департаменту, підрозділів
поліції охорони, здійснює розрахунки з
працівниками Департаменту з грошового забезпечення та заробітної плати,
контролює стан цієї роботи в підрозділах поліції охорони;
7) надає у встановленому порядку
дозвіл територіальним органам поліції
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охорони на списання безнадійної дебіторської заборгованості;
8) у межах наявних коштів вирішує
соціальні питання працівників поліції
охорони;
9) бере участь у підготовці проектів
законодавчих і нормативно-правових
актів з питань здійснення охоронної діяльності;
10) розробляє системи галузевих
стандартів, норм і нормативів у охоронній галузі, міжгалузевих стандартів на
застосування моніторингу технічних засобів охоронного призначення, розвитку міжнародного співробітництва в
галузі стандартизації вказаних систем і
засобів, а також взаємодіє з вітчизняними та іноземними суб’єктами господарювання в галузі спільної розробки,
виробництва, монтажу та обслуговування цих систем;
11) здійснює в установленому порядку сертифікацію технічних засобів
охоронного призначення, що застосовуються на території України;
12) організовує проведення технічної експертизи та підготовки висновків
щодо якості проектування та виробництва технічних засобів охоронного
призначення;
13) затверджує положення про територіальні підрозділи поліції охорони;
14) здійснює комплексний аналіз та
планування діяльності поліції охорони,
розробляє та реалізує заходи щодо її вдосконалення, готує відповідні інформаційні та звітні документи, організовує і проводить наради, семінари та збори з питань
удосконалення охоронної діяльності;
15) організовує діяльність підрозділів поліції охорони, а також надає їм
методичну та практичну допомогу в
удосконаленні організаційно-правового забезпечення їх діяльності;
16) проводить єдину технічну політику поліції охорони з розробки, виробництва, монтажу, ремонту та експлуатаційного обслуговування технічних засобів охоронного призначення;

17) вивчає позитивний досвід у галузі охоронної діяльності та сприяє
його впровадженню;
18) виступає замовником на розробку
та виробництво технічних засобів охоронного призначення, відповідних сповіщувачів і приладів на державних й інших
підприємствах України та інших країн;
19) вирішує питання щодо створення в установленому порядку, а також
виступає засновником (учасником)
суб’єктів господарювання, діяльність
яких пов’язана з організацією виконанням заходів охорони та безпеки, розробленням, виробництвом, реалізацією,
монтажем, профілактичним обслуговуванням, використанням, ремонтом,
оцінкою відповідності та сертифікацією технічних засобів охоронного призначення, забезпеченням матеріально-технічними ресурсами підпорядкованих підрозділів поліції охорони, проведенням маркетингу та інжинірингу в
галузі забезпечення особистої і майнової безпеки, соціального захисту своїх
працівників, інших установ забезпечення діяльності поліції охорони;
20) бере участь у розгляді спорів у
суді та інших інстанціях, надає необхідну юридичну допомогу підрозділам поліції охорони, розглядає заяви та скарги
з питань діяльності охорони, вживає
заходів щодо усунення недоліків, що їх
спричиняють, та реалізації поданих
пропозицій;
21) організовує роботу з відбору,
розстановки, навчання, виховання кадрів, зміцнення дисципліни та законності серед особового складу;
22) затверджує примірні форми трудових договорів із працівниками поліції
охорони;
23) розробляє та подає на затвердження керівництву Національної поліції примірну структуру підрозділів поліції охорони;
24) здійснює контроль за додержанням підрозділами поліції охорони
штатної дисципліни, правильним за-
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стосуванням штатних нормативів та
схем посадових окладів;
25) за погодженням з керівництвом
Національної поліції розробляє та організовує виконання програм кадрового
забезпечення територіальних органів
поліції охорони, організовує роботу в
навчальних закладах, що належать до
сфери його управління, підготовку та
перепідготовку в них особового складу;
забезпечує організаційно-методичне
керівництво початковою, спеціальною
та службовою підготовкою, підвищенням кваліфікації і стажуванням, розробляє з цих питань необхідні навчальні
програми та наочне приладдя;
26) здійснює контроль за станом
охорони праці і техніки безпеки в підрозділах поліції охорони;
27) контролює використання підрозділами поліції охорони службового
транспорту за призначенням, здійснює списання та визначає порядок
його реалізації;
28) веде діловодство відповідно до
вимог законодавства України;
29) контролює стан роботи щодо
припинення правопорушень підрозділами поліції охорони;
30) координує взаємодію з силовими структурами, державними установами, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами господарювання
з питань підтримання публічної безпеки і порядку в місцях несення служби,
захисту об’єктів державної ваги, уразливих у терористичному відношенні,
службової діяльності підпорядкованих
підрозділів поліції охорони в мирний
час та особливий період.
На сьогодні Поліція охорони пропонує комплексне рішення по організації систем охорони автотранспорту
і вантажоперевезень — спостереження за рухомими об’єктами з використанням технологій супутникової навігації GPS, мережі GSM-900/1800 і радіозв’язку по всій території України та
за її межами.
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За Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21 травня
1997 р. до відання виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад належи підготовка і внесення на розгляд
ради пропозицій щодо створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про
витрати на їх утримання, здійснення
матеріально-технічного забезпечення
їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов (п. 1
ч. 1 ст. 38 Закону). Тобто органи місцевого самоврядування можуть створювати місцеву поліцію. Окрім цього, є випадки створення не місцевої поліції, а
місцевої охорони. Наприклад, у вересні
2017 р. Київська міська рада прийняла
рішення про створення комунального
підприємства «Муніципальна охорона»,
що забезпечує належну охорону комунального майна територіальної громади міста Києва, майна, яке перебуває в
управлінні комунальних підприємств,
бюджетних установ, та надає послуги
охорони іншим суб’єктам господарювання. Йдеться власне про муніципальну
варту, а не про поліцію. Передбачається
підвищити ефективність охорони комунального майна та водночас знизити витрати на це з майже 300 млн грн на рік
до 2,5 млн грн. Примітно, що залучати
до роботи в підприємстві планується
учасників бойових дій на Сході України,
що є гарним методом адаптації та соціального захисту ветеранів АТО [2].
Також відповідні комунальні підприємства створені та діють в інших
областях, зокрема, Одеській, Дніпропетровській, Харківській. Відзначимо, що
у Харкові ще з 2010 р. досить успішно
функціонує комунальне підприємство з
аналогічною назвою «Муніципальна
охорона», одним із пріоритетних напрямів діяльності якого є відносно недорога та надійна охорона для бюджетних організацій. Так, підприємством
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здійснюється охорона дитячих садків,
шкіл, ВНЗ, лікувальних установ, адміністративних будівель по всій території
Харкова та Харківської області. Залежно
від діяльності клієнта і особливості будови, організується система заходів щодо
збереження та життєзабезпечення ввіреного об’єкта; співробітники підприємства беруть на себе організацію: пропускного режиму на підприємстві; контроль
в’їзду-виїзду; відео спостереження за
об’єктом; патрулювання території організації; реагування на позаштатні ситуації; спостереження за паркуванням і прибудинковими територіями [3].
Отже, на сьогодні послуги з охорони об’єктів комунальної власності здійснюються суб’єктами господарювання
державної та приватної власності, договори з якими укладаються на конкурсних засадах. Це, що стосується майна,

яке не виключене чи обмежене в цивільному обігу. І такий підхід не є випадковим, адже для такого майна потрібна особлива охорона: для зброї,
боєприпасів, хімічних речовин тощо
необхідне спеціальне приміщення для
їх зберігання, спеціально підготовлені
люди для охорони, які знають властивості таких речовин та як поводитися із
ними у випадку виникнення якихось
нештатних ситуацій.
Отже, охорона комунальної власності може бути правовою (створення
нормативно-правової бази задля врегулювання відносин, пов’язаних із формуванням, володінням, користуванням,
розпорядженням комунальним майном) і технічною (забезпечення схоронності об’єктів комунальної власності за допомогою матеріальних і людських ресурсів).
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Договору довічного утримання (догляду) притаманний досить специфічний характер, відтак його правове регулювання у різних країнах здійснюється
по-різному.
Питанням виникнення та розвитку
договору довічного утримання (догляду) приділялася увага ще у римському
приватному праві, яке стало першоджерелом не лише для зародження та формування української доктрини права, а
й відіграло роль у формуванні цього
інституту у законодавстві інших держав.
Як слушно зазначає О. М. Великорода
вперше інститут довічного утримання
(догляду) згадується в Цивільному уложенні Цюріхського кантону, яке приймалося по частинам і остаточно було
затверджене в 1856 р. (зобов’язальне
право було прийняте в 1855 р.). Розділ
10 даного нормативно-правового акту
був присвячений оплатним договорам
про утримання. Главою 1 (статті 1671–
1690) регулювалося довічне утримання
(Leibgeding, verpfrundung), а главою 2
(статті 1691–1703) — договір довічної
ренти (leibrentenvertrag), основна відмінність якого від договору довічного
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утримання полягала в тому, що за ним
утримання надавалось в грошовій формі. Відповідно до цих умов, за договором довічного утримання (догляду)
одна особа, яка приймається на утримання зобов’язується особі, що приймає на довічне утримання передати
все майно чи його частину, за що остання, в свою чергу, обіцяє першій
утримання та догляд протягом усього
життя. Якщо особа, що прийняла утримання, не виконує своїх обов’язків чи
різко порушила свій моральний обов’язок щодо особи, прийнятої на утримання, так що продовження довічного
утримання (догляду) являється для особи, прийнятої на утримання, нестерпним, суд, за позовом останньої, може
постановити про припинення договору
і присудити особу, яка прийняла на
утримання, до певної винагороди грошима чи до довічної ренти, яка виплачується щорічно, а якщо таким чином
не можна задовольнити особу, прийняту на утримання, то, враховуючи те, що
вже не виконано, і те, що треба ще виконати, до повернення капіталу, відданого за довічне утримання. Особа, при-
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йнята на утримання, визнається членом
сім’ї особи, що прийняла на утримання [1, с. 292–295].
Формування правовідносин, які зумовлювали собою передачу майна існували ще за часів Стародавньої Греції,
Єгипту тощо. Саме правовідносини з
користування чужою земельною ділянкою, які були поширені в Стародавньому Римі, стали основою для створення
правової моделі рентних зобов’язань, а
згодом і відносин з договору довічного
утримання (догляду).
Відносини з передання майна на законодавчому рівні вперше були врегульовані у 1804 році. Так, у Цивільному
кодексі Франції містився розділ, присвячений договору довічної ренти, в
якому особлива увага приділялася умовам визнання цього договору дійсним.
Більше того, в ЦК Франції детально
визначалися не лише наслідки договору для сторін, що домовляються, а й
зміст прав та обов’язків сторін договору
ренти та порядок реалізації відповідних
прав [2, с. 253]. Згадки про умови договору довічного утримання у Цивільному кодексі Франції були відсутні. З цього приводу Л. Жюлліо де ла Морандьєр
зазначав, що договір довічного утримання (догляду) є аналогічним договору
довічної ренти і вважається різновидом
цього договору, через який утрачається
право на капітал, але який продовжує
приносити дохід особі, що втратила капітал. За договором довічного утримання (догляду) одна особа, одержавши від
іншої капітал чи певне майно, зобов’язується протягом життя цієї іншої особи утримувати її, забезпечувати житлом
та харчуванням. Такий вид договору
найбільш поширеним є у сільській місцевості й укладається між престарілими
родичами та їхніми дітьми [3, с. 336].
В Західній Європі інститут довічного утримання (догляду) також набув
продовження із інтитуту ренти. Отримавши суспільне і державне визнання,
рентні відносини інтенсивно розвива-

лися та набували широкого розквіту.
Рентні відносини існували у різних
формах, зокрема купівлі-продажу, дарування під умовою здійснення періодичних платежів тощо. Такі правові моделі,
впершу чершу, в Західній Європі «прикривали» кредитні відносини, які заборонялися церквою.
У Німеччині та Швейцарії відносини з довічної ренти здебільшого замінювали собою соціальні пенсії для громадян похилого віку, які виплачувалися
державою. В законодавчих нормах цих
країн йшлося про те, що відносини
ренти містять в собі не лише грошову
виплату, а й надання певного догляду
(медичну допомогу, сприяння при веденні господарства тощо). При цьому
вважалося, що договірні відносини з
моменту їх виникнення повинні сприяти вирішенню ряду важливих проблем
житлової та соціальної сфери суспільного життя. Договір довічного утримання (догляду) слугував засобом захисту насамперед інтересів інвалідів та
малозабезпечених осіб. На думку
Л. А. Кассо право Німеччини та Франції у середні сторіччя базувалося на поземельних відносинах, зокрема останні
призвели до появи у цих країнах відчуження нерухомого майна під виплату
ренти [4, с. 80].
За законодавством Молдавії, Узбекистану інститут довічного утримання виділено в окрему главу, яка йде наступною
після глави про ренту. Натомість у Цивільних кодексах Таджикистану і Туркменістану, і в Цивільному законі Латвії відсутній інститут, який має назву рента, однак є розділи, які регулюють правовідносини довічного утримання (догляду).
У нормативно-правовому акті Білорусії, Казахстану, Киргизстану містяться
практично такі ж норми правового регулювання інституту довічного утримання, як і в ЦК України. Правове регулювання досліджуваного договору за
ЦК Литви відрізняється від ЦК України, однак норми, що регулюють такого
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роду відносини розташовані в якості
окремого параграфа в главі «Рента», що
свідчить про його автономність від договору ренти.
У Цивільному уложенні Італії, прийнятого у 60-х роках ХІХ ст., поміщенні були рентні положення (votalizio),
відповідно до яких рента може бути або
у формі щорічних виплат грошима, або
товарами [5, с. 440].
Таким чином, з вищенаведеного
аналізу доходимо висновку, що не у всіх
нормативно-правових актах містилися
норми щодо регулювання відносин довічного утримання (догляду). Однак
стверджувати, що за відсутності правового регулювання довічного утримання
(догляду) такі відносини не виникали
було б неправильно, адже до них застосовувалася конструкція договору ренти.
Отже, на підставі аналізу норм законодавства різних країн, можна дійти
висновку, що у законодавстві Франції,
Іспанії, Австрії, Китаю, Філіппінах передбачалася довічна рента. Натомість у
законодавстві Німеччини, Італії, Квебеку, Вірменії, Азербайджану зазначалося,
що рента може виплачуватися як у грошовій формі, так і у натуральній формі.
Натомість у законодавстві Білорусь, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Грузії,
Узбекистану, Туркменістану, Таджикистану, Швейцарії, Японії, Угорщини,
Польщі, Латвії, Естонії договір довічного утримання (догляду) регулювався
як самостійний договірний тип.
Аналізуючи  рентні  відносини
Г. В. Озернюк розробила класифікацію
способів відображення положень щодо
рентних договорів у законодавствах
країн пострадянського простору. Авторка пропонує поділяли їх на три групи: 1) кодекси, побудовані за такою
структурою: загальні положення про
ренту , договір постійної ренти, договір
строкової (довічної ренти) — кодекси
Російської Федерації, Білорусії, Азербайджану, Вірменії, Казахстану та Узбекистану; 2) кодекси, які за своєю струк-
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турою не відокремлюють положення
щодо видів рентних договорів — Молдова, Україна; 3) кодекси, які регламентують лише один вид рентного договору — Таджикистан, що не визначає поняття договору ренти взагалі й містить
тільки норми, що регламентують один із
його видів, договір довічного утримання [6, с. 5–6]. Такий класифікаційний
критерій безперечно є важливим для науки цивільного права, адже за його допомогою можливо відслідкувати й дійти
висновку про регулювання рентних договорів на засадах диспозитивності.
Як і в усіх попередньо проаналізованих кодексах, у Цивільному кодексі Філіппін у статтях 2021–2027 також йдеться про рентні відносини. Зобов’язання з
приводу довічного утримання (догляду)
цим законодавством не врегульовано,
однак відносини, які виникали з приводу довічного утримання (догляду) на
практиці врегульовувалися за конструкцією рентних зобов’язань.
У Цивільному уложенні Німеччини,
зокрема у § 760 йдеться про ренту як
грошові або інші зобов’язання. Різновидом цього договору є не лише довічна рента, а й рента натуральна. Звідси
можемо зазначити, що у випадках домовленості сторін з довічного утримання (догляду) зобов’язання будувалися за
конструкцією саме натуральної ренти.
Відтак, можна зазначити, що досліджувані відносини формально були врегульовані законодавством.
Як і нормативно-правові акти Іспанії, Австрії, Китаю Цивільний кодекс
Франції не містив прямої вказівки про
договір довічного утримання (догляду).
Натомість законом було визначені основні положення, що стосувалися довічної ренти. На думку Л. Морандьєра,
договір довічного утримання — це аналогічний різновид договору довічної
ренти, через який утрачається право на
капітал, але який продовжує приносити
дохід особі, що втратила капітал. За
цим договором одна особа, одержавши
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від іншої капітал чи певне майно, зобов’язується протягом життя цієї іншої
особи утримувати її, забезпечувати
житлом та харчуванням [7, с. 336].
У зобов’язальному законі Швейцарії
умови щодо укладення договору довічного утримання (догляду) відсутні, однак існує правовий механізм передання
прав чи майна за умови встановлення
довічної натуральної пенсії (ренти)
(ст. 521–529). Так, відповідно до цих положень договір про натуральну довічну
ренту зобов’язує кредитора (рентоотримувача) передати боржнику (особі, що
виплачує ренту) деяке майно або ж окремі майнові цінності, взамін боржник
зобов’язується довічно надавати кредиторові утримання й догляд. Якщо порівняти положення цього нормативно-правового акту з іншими положеннями актів зарубіжних країн, то відмінність простежується з огляду на те, що
для дійсності цього договору потрібен
судовий розгляд та його затвердження.
У разі відчуження нерухомої земельної
ділянки рентоотримувач набуває право
заставляти її. Особа, котра виплачує ренту, зобов’язана надавати рентоотримувачеві такий догляд, який останній, виходячи з оцінки переданого майна й з урахуванням звичних для нього умов існування, вправі очікувати. Більше того,
рентоотримувач має бути забезпечений
житлом, а в разі хвороби — необхідним
доглядом і медичною допомогою.
У цивільному кодексі Польщі, інститут довічного утримання (догляду)
передбачає, що оскільки за передання
нерухомості у власність набувач зобов’язався забезпечити відчужувачу довічне утримання, то він зобов’язаний
(за відсутності інших умов договору)
прийняти відчужувача як свого домашнього, надавати йому харчування, одяг,
жиле приміщення, освітлення, опалення, у разі хвороби надавати медичний
догляд тощо. У разі смерті такої особи
влаштувати за власні кошти похорон
відповідно до місцевих звичаїв [8]. На-

бувачем майна може бути і юридична
особа. Момент виникнення зобов’язальних відносин за договором довічного утримання, за польським законодавством вважається одночасно моментом обтяження права на довічне утримання. В разі відчуження такого майна
набувач несе особисту відповідальність
за виконання договору.
У Цивільному кодексі Італії (ст. 1861)
зазначав, що набувач здійснює на користь відчужувача постійні періодичні
виплати в певній сумі грошей чи в певній кількості інших речей [9]. Відносини з довічного утримання врегульовувалися відповідно до норм законодавства
про довічну ренту, якій відповідали
статті 1872–1881 цього Кодексу.
За ЦК Грузії відносини з приводу
довічного утримання (догляду) можуть
встановлюватися як у грошовій так і у
натуральній формі. При цьому положення статтей 941–950 цього Кодексу
вказують на те, що у разі порушення
умов договору довічного утримання
(догляду), або у випадку коли правовідносини стали нестерпними чи залежно
від інших суттєвих причин їх неможливо виконувати сторони мають право
розірвати їх. Майно повертається відчужувачу, а витрати, годувальника (набувача), не відшкодовуються, якщо договором не передбачене інше.
Вивчаючи законодавчі положення,
які регулюють відносини з довічного
утримання (догляду) у Цивільному кодексі Японії звертаємо увагу, що зобов’язання з довічного утримання (догляду) можуть виникати у момент отримання будь-якої нагороди, або без отримання такої. Особливістю таких відносин за цим законодавством є те, що
договірні зобов’язання можуть регулюватися і на підставі положень про заповіт. Зокрема, відповідно до ст. 690–693
ЦК Японії виникають відносини з довічного утримання (догляду) за конструкцією договору купівлі-продажу, а
припинятися можуть на підставі поло-
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жень про заповіт. Зокрема, відповідно до
ст. 693 ЦК Японії, у випадку смерті особи, тривалість життя зумовлюють визначення строку дії договору довічного
утримання (догляду) у вині боржника суд
може за заявою кредитора чи його правонаступників винести рішення про
продовження строку дії договору протягом розумного періоду часу [10, с. 122].
У ЦК Латвії [11] за договором довічного утримання одна сторона передає
іншій у грошах чи натурі яку-небудь
майнову цінність, за що друга сторона
надає першій утримання до тих пір,
поки особа, яка приймає утримання, є
живою, якщо тільки про тривалість виконання цього обов’язку немає іншої
домовленості. Така конструкція договору
допустима й при укладенні його на користь третьої особи. Якщо відсутня інша
домовленість між сторонами, то під утриманням зазвичай розуміють забезпечення харчуванням, житлом, одягом і доглядом, а у випадку коли особа яку утримують є неповнолітньою, то також вихованням і навчанням у школі для отримання обов’язкової освіти. У разі виникнення
спору щодо розміру утримання осіб, останній визначається судом з урахуванням
умов життя особи, що приймає утримання, і того, яке майно було одержане особою, що надає утримання.
За законодавством Вірменії договір
довічного утримання передбачає виплату шляхом передання майна, виконання
робіт чи надання послуг, які за вартістю
відповідають грошовій сумі ренти.
Отже, положення про договір довічного
утримання відсутні, однак за конструкцією договору ренти, на практиці, укладаються договори довічного утримання.
Своїм особливим підходом до відчужуваного майна відрізняється законодавець Узбекистану. Так, за його положеннями особам надається можливість
відчуження житлового будинку або
квартири за умови довічного утримання. Така вказівка прямо передбачена у
нормах законодавства, зокрема за дого-
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вором відчуження житлового будинку
(частини будинку) або квартири за умови довічного утримання одна сторона
(набувач), зобов’язується надавати іншій стороні, яка є непрацездатною за
віком або за станом здоров’я (відчужувачу), довічне матеріальне забезпечення в
натурі (у вигляді житла, харчування, догляду й необхідної допомоги), а відчужувач зобов’язаний передати у власність набувача житловий будинок (частину квартири) або квартиру. Якщо
набувач житлового будинку (частини
будинку), квартири не виконує свої
обов’язки за договором відчуження
житлового будинку (квартири) з умовою довічного утримання або виконує
їх неналежним чином, відчужувач може
вимагати замінити утримання періодичними платежами. Таким чином, за
положеннями ЦК Узбекистану умови
договору довічного утримання аналогічні положенням договору ренти, адже
цього договору повністю відображена в
умовах цього договору.
ЦК Молдавії інститут довічного
утримання (догляду) названий відчуженням майна з умовою довічного
утримання та виділено в окрему главу,
тобто незалежно від глави про ренту, і
відразу ж після глави про неї.
Отже, з вищенаведеного слід зазначити, що відносини, які виникають з договору довічного утримання (догляду) у
законодавстві відображено по-різному.
Так, у ЦК Узбекистану є тільки інститут
відчуження житлового будинку (квартири) з умовою довічного утримання. Натомість у ЦК Молдавії цей договір представлений окремою главою, наступною
за главою «Рента». За такою конструкцією побудований і ЦК України, відповідно до якого договір довічного утримання (догляду) виділено в окрему главу після глави про ренту.
Аналіз законодавства зарубіжних
країн надав можливість О. М. Великороді зробити висновок про два типи
ставлення до договору довічного утри-
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мання, зокрема автор виділив країни, в
яких законодавство не виокремлює договір довічного утримання як окремий
інститут, та другий, в яких договір набуває самостійного значення. На нашу
думку, погляд автора на такий дихотомічний поділ в цілому є слушним, однак видається доцільніше не лише констатувати відмінності щодо законодавчого закріплення чи його відсутності,
до увагу слід приймати розвиток країн в
цілому. Так, законодавство України, Білорусії, Киргистану, Казахстану, Молдови, Грузії, Узбекистану, Туркменістану, Таджикістану, Швейцарії, Японії,
Угорщини, Польщі, Латвії, Естонії удосконалюючи своє законодавство виділили в окремий тип договір довічного
утримання, чим ще раз підтвердити
розвиток договірних умов цього договору. Натомість відповідно до законодавства Франції, Іспанії, Австрії, Китаю, Філіппін договір довічного утримання хоч і укладається на практиці,
однак за конструкцією договору ренти. На наш погляд, такий підхід законодавця дозволяє стверджувати, що в
наведених країнах договір довічного
утримання не займає самостійного місця серед групи договорів про передачу
майна у власність. З наведеного слідує
те, що договір довічного утримання як
і в законодавстві України, так і в зарубіжних країнах перебуває на стадії розвитку і має становити окремий інститут договірних зобов’язань.
Окрім цього, характеризуючи сучасне законодавство інших країн варто

зазначити і елементи розвитку, зокрема
поміщення досліджуваних правовідносин серед договорів про відчуження
майна, що найбільш правильно відображає юридичну природу цього правочину. При цьому слід зазначити, що
не у всіх іноземних країнах однаково
розуміються відносини з довічного
утримання (догляду). Зокрема, у законодавстві Узбекистану (статті 530–534)
звертається увага, що відчужуватись за
договором довічного утримання може
лише будинок його (частина) чи квартира, а відчужувачем має бути лише непрацездатна особа. Звертається увага на те,
що у разі невиконання набувачем своїх
обов’язків, відчужувач може вимагати заміни утримання періодичними платежами або розірвання договору тощо [12].
Таким чином, з наведеного еволюцію розвитку договору довічного утримання (догляду) можна простежити від
часів римського права. Однак враховуючи те, що Україна обрала шлях розвитку до Європейського Союзу на сьогодні першочерговим є завдання не
лише дослідити ґенезу договору довічного утримання (догляду), що безумовно є позитивним чинником, оскільки
дозволить уникнути у майбутньому усіх
недоліків у регулюванні відносин з довічного утримання (догляду), а й вивчити досвід іноземної практики, який буде
цінним для регулювання договірних
відносин з довічного утримання (догляду) в Україні, адже дозволить уникнути
різного роду правових проблем, колізій
тощо в сучасних умовах.
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ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
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Romaniuk V. A. Trends in the Legal Regulation of Limitation Periods in the EU
Contract Law
Abstract. The article deals with the peculiarities of the formation and development of
legal regulation of institute of prescription in contractual law of the EU. The author
focuses on the common and distinctive features of legal regulation of the prescription
period in relation to the term, the beginning of its course. The author concludes about
changes in the tendencies of the legal regulation of the investigated institute in the direction of reduction, and focuses on the content of the acts of harmonization of the contract law of the EU, which determine the specificity of the existence of a prescription
period in the EU law and order.
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Більше, ніж будь-який інший правовий інститут, позовна давність відображає відносини людини з часом і з законом: він домінує над усіма правилами та
законом (не тільки зобов’язальним правом, але й іншими галузями права, в
тому числі приватним та публічним
правом). Позовна давність має важливе
значення для правозастосування, особливо, коли мова йде про відносини,
ускладнені міжнародним елементом.
Розвиток договірного права ЄС на сьогодні перебуває в активній фазі, що
спричиняє розробку нових актів «м’якого права», які впливають на acquis
communautaire ЄС, та відповідно на
сьогодні мають значний вплив на розвиток вітчизняного законодавства.
Особливості правового регулювання інституту позовної давності неодноразово ставали предметом наукових досліджень таких авторів, як: А. М. Гужва,
О. С. Йоффе, М. А. Гурвіч, М. Зіммерманн,  М. Каерді,  І. Б. Новицький,
В. В. Луць, О. Б. Онишко, З. Р. Ромов-

ська, О. В. Шовкова. Однак праці зазначених авторів стосувались здебільшого
порівняння загальних та спеціальних
строків позовної давності у законодавстві різних країн, нерозкритими, на
наш погляд, на сьогодні залишаються
питання регулювання позовної давності в договірному праві ЄС та вплив
такого регулювання на національну
правову систему.
Питання позовної давності з моменту розробки правового регулювання
договірних відносин на рівні ЄС завжди
були у центрі уваги, що проявилось у
викладенні норм, що регулюють поняття позовної давності, встановлення
строків, особливостей їх обчислення, в
межах розроблених проектів гармонізованих актів. Так, Проект Регламенту
про єдиний європейський закон про
купівлю-продаж (CESL) зосереджується
на позовній давності в статтях 178–186,
що містяться в розділі VIII, главі 18 Додатку I. Цей документ систематично
аналізує запропоноване регулювання з
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точки зору гармонізації законодавства в
рамках Європейського Союзу.
Окрема увага позовній давності
приділена у Главі 14 (ст. 14:101–14:601)
Принципів європейського договірного
права (PECL), а також в главі 7 книги III
(статті з III-7:101 до III-7:601) Проекту
спільної системи підходів (DCFR) в межах загальної теорії зобов’язань. Варто
вказати, що суттєвих відмінностей у
вказаних актах немає, хоча слід зазначити, що DCFR замінює назву «Вимоги,
на які поширюється позовна давність»
на «Права вимоги, на які поширюється
позовна давність». Серед міжнародних
правових актів варто також виділити
Конвенцію ООН від 14 червня 1974 ро
ку про позовну давність у міжнародній
купівлі-продажу товарів та Принципи
УНІДРУА.
У традиційній європейській приватно-правовій термінології поняття
позовної давності розуміється як: набуття права власності на майно внаслідок закінчення строку дії («приписна
позовна давність») та втрата права в
результаті пропущення строку («вичерпана позовна давність) [1, р. 65].
Переважно, однак, поєднання обох типів позовної давності в межах одного
доктринального вчення більше не вважається корисним, оскільки в основному вони регулюються різними правилами. Акти гармонізації договірного
права ЄС стосуються лише останнього
типу позовної давності. Проте термін
«вичерпана» позовна давність є неправильним у цьому контексті, оскільки
згідно з правилами, викладеними, до
прикладу, в DCFR власне право не
припиняється. Воно продовжує існувати, але боржнику надано право відмовитися від виконання (ст. III.-7:501).
Більш доцільною розробники DCFR,
хоч і не дуже описовою, вважають термінологію, запозичену із шотландського права («негативна позовна давність»). Альтернативою може бути «ліберальна позовна давність». Іншим ва-
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ріантом автори пропонують можливість застосування терміну «обмеження
прав», тобто переведення в поняття матеріального права англійської концепції
«обмеження дій» [2, р. 1139–1206]. Однак, на нашу думку, оптимальним для
зручності і адекватності розуміння і перекладу є застосування поняття позовної давності без будь-якого кваліфікуючого прикметника.
У DCFR термін «позовна давність»
означає правовий вплив на право на
строк. Позовна давність відбувається в
точний момент.
Центральним для інституту позовної давності є поняття права на виконання зобов’язання. Таким чином, позовна давність сприймається як інститут
матеріального права: через проміжок
часу боржник має право відмовитися
від виконання. Якщо боржник це робить, кредитор фактично втрачає право вимагати виконання. В результаті,
звичайно, кредитор позбавляється
можливості захистити це своє право у
суді, але позовна давність не лише обмежує право подавати позов: вона блокує фактичне право на отримання виконання. Так, наприклад, якщо боржник посилається на позовну давність
щодо вимоги про сплату, і коли всі вимоги до позовної давності виконуються, боржник більше не затримує платіж,
і тому більше не зазнає наслідків невиконання зобов’язання.
Оскільки позовна давність в договірних відносинах застосовується лише до
прав на виконання зобов’язання, це не
впливає на право сторони на повідомлення про ухилення від виконання, припинення договору у зв’язку із істотним
невиконанням або будь-яким іншим чином вплинути на правовідносини між
сторонами. Конкретні правила, що регулюють такі права, зазвичай вимагають їх
здійснення протягом розумного строку.
CESL підходить до призначення позовної давності по-іншому, не тільки з
термінологічної, але і з предметної точ-
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ки зору. Об’єкт CESL є більш обмеженим, оскільки він застосовується тільки
до купівлі-продажу та окремих договорів
про надання послуг, тоді як обсяг PECL
та DCFR є загальним і стосується усіх видів договорів. Оскільки CESL є вузькопрофільним, то варто піддати сумніву
його спроможність бути застосованим
до інших договорів, крім купівлі-продажу. «Право на виконання зобов’язання»
(ст. 178 CESL) — це досить широке поняття, яке потребує певного набору правил; ці правила, у свою чергу, повинні
мати сферу застосування, загальну для
усього акта. Застосування правил щодо
позовної давності лише щодо права на
виконання призведе на практиці до незліченних труднощів та перешкод. У
зв’язку із цим варто, на нашу думку, правовий режим призначення позовної давності вивести із сфери регулювання
CESL до актів, що мають більш широку
сферу регулювання договірних відносин. Крім того, правила щодо рецепту
вважають «боржник» та «кредитор» замість «покупця» та «продавця».
За загальним правилом, і зважаючи
на традицію цивільних кодексів різних
країн Європи, національного цивільного законодавства, а також актів гармонізації, розроблених в ЄС, положення
про позовну давність можуть бути застосовані до будь-яких договірних відносин. Тим не менш, можна поставити
під сумнів, чи можливо це зробити, зважаючи на зміст актів м’якого права.
Якщо транскордонний договір регулюється одним європейським національним правилом, і акти м’якого права не
визначені як застосовне право, сумнівно, чи сторони зможуть використовувати такі факультативні правові інструменти. CESL, до прикладу, вимагає від
договірних сторін прямої вказівки на
його застосування, а також дозволяє
сторонам виключати застосування деяких його положень. З огляду на наявність чіткого існуючого взаємозв’язку
між правилами, що регулюють застосу-

вання строків позовної давності, і тих,
які впливають на зміст договірних відносин, малоймовірно, щоб сторони вирішили керуватися правилами, до прикладу, CESL при встановленні позовної
давності, коли основний договір не є
договором купівлі-продажу. Тому корисність правил CESL щодо позовної
давності полягає більше у стимулюванні майбутніх напрацювань у досліджуваній сфері національними та європейськими законодавцями, а також судів,
ніж у використанні як ефективного правового механізму у договірних відносинах між сторонами.
Питання про об’єкт позовної давності традиційно в центрі уваги науковців. Підтвердженням цього є зміна назв
розділів PECL та DCFR, про що нами
було вказано вище. Стаття 178 CESL
дотримується підходу DCFR, оскільки
він визначає об’єктом позовної давності
саме право виконання зобов’язання.
Така зміна у формулюванні не передбачає додаткового законодавчого врегулювання. Як і в PECL та DCFR, право
забезпечити виконання зобов’язання не
стосується права власності, а також особистих чи процесуальних прав. Розробники DCFR пояснюють це тим, що
об’єктом позовної давності є право на
виконання, а не інші права, такі як права
власності чи інші [2, р. 1136].
З іншого боку, переклад на національні мови європейських текстів допомагає усвідомити те, що вважається
об’єктом позовної давності в кожному
національному законодавстві: дії (actions)
в Законі Великобританії про позовну
давність 1980 року; вимога (créance), чи
просто право (droit) у французькому законодавстві; дії (acciones) в іспанському
законодавстві, борг або право витребувати борг (credito o diritto di credito) в італійському законодавстві [3, р. 234]. Для
деяких італійських авторів ця термінологічна різноманітність пов’язана з
труднощами, з якими стикаються італійські та французькі перекладачі, а та-

95

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

кож певним запереченням європейським законодавцем традицій римського права; з традиційної точки зору, переконують автори, об’єктом позовної
давності є зобов’язання, а не право на
виконання [4, р. 805]. На їхню думку, європейське право має упереджене ставлення до системи common law, яка не
вписується в систему континентального
права та традиції італійського та французького права. Проте іспанські та німецькі перекладачі залишалися вірними оригінальному англійському тексту.
У common law словосполучення «позовна давність» визначається як «limitation of actions» (обмеження дії), тому акцент
робиться на процесуальному характері
інституту. Таким чином, англомовна
версія Конвенції ООН 1974 року про
позовну давність використовує термін
«limitation period» (обмеження строку), так
само як англійська версія Принципів
УНІДРУА. З іспанської точки зору, позовна давність має як матеріальний, так
і процесуальний характер. Ст. 1930 Іспанського ЦК вказує на позовну давність за правом та дією, а її процесуальний характер полягає у захисті прав
відповідача [5, р. 11].
Національні закони встановлюють
різні строки позовної давності. Ця різноманітність строків перешкоджає
транскордонним контрактам та підвищує кількість претензій. Деякі правові
системи встановлюють детальні строки
для певних претензій разом із загальним тривалим строком від п’ятнадцяти
до тридцяти років. Інші системи здійснили законодавчі реформи протягом
останніх років, демонструючи тенденцію до скорочення всіх цих строків та
спрощення режиму визначення позовної давності. Цей підхід свідчить про
подальшу гармонізацію з європейськими текстами та, зокрема, з CESL. Законопроект нового іспанського Цивільного  кодексу,  прийнятий  урядом
30 травня 2014 року [6, р. 42], чітко відповідає європейському м’якому законо-
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давству, оскільки скорочує та об’єднує
строки позовної давності, що впливають на договірні зобов’язання. Зокрема встановлено загальний строк давності на чотири роки, який буде застосовуватися до можливості виконання
всіх договірних зобов’язань на території Іспанії, включаючи регіони, які зберегли свій Цивільний кодекс (Наварра
чи Каталонія).
Метою PECL та DCFR є спрощення
строків позовної давності. Таким чином,
стаття 14:201 PECL та Стаття III.-7:201
DCFR встановлюють загальний строк
позовної давності у три роки, який впливає на всі права на виконання зобов’язань, як договірних, так і недоговірних.
Будучи однією з цілей правового регулювання позовної давності, уникнення
нескінченних і дорогих судових процесів, було б неприпустимо, що правила
про позовну давність самі по собі призвели до надмірної судової тяганини.
Поряд із загальним трирічним строком у ст. 14:202 PECL та III-7:202 DCFR
передбачається спеціальний десятирічний строк, який застосовується до позовних вимог, встановлених рішенням,
арбітражним рішенням або іншими документами, які є обов’язковими для виконання, прирівнюючи їх до судових
рішень. Це єдиний спеціальний строк
позовної давності.
Необхідно підкреслити існуючий
тісний взаємозв’язок між встановленням загального строку позовної давності та визначенням початку її перебігу. Визначення способу, за яким встановлюється початок перебігу строку
позовної давності (dies a quo), впливає
на інші складові позовної давності.
Якщо dies a quo базується на об’єктивному критерії, строк позовної давності
повинен бути відносно тривалим, щоб
гарантувати, що кредитор у певний момент протягом цього строку зможе забезпечити виконання свого права. І навпаки, за суб’єктивним критерієм тривалість строку позовної давності може
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бути коротшою, оскільки починає свій
відлік лише з дня, коли кредитор взнав
про факти, які впливають на виникнення в нього права вимоги.
Конвенція про позовну давність
1974 року підтримує об’єктивний критерій визначення початку перебігу
строку позовної давності, хоч і з деякими нюансами. Проте Принципами
УНІДРУА встановлюється, що загальний строк позовної давності починається на наступний день після дня, коли
кредитор дізнався або повинен був дізнатись про своє порушене чи оспорюване право. У випадку виникнення
форс-мажорних обставин відбувається
призупинення такого строку.
У PECL та DCFR перебіг загального
строку позовної давності починається з
моменту, коли боржник зобов’язаний
здійснити виконання, а щодо вимоги
про відшкодування шкоди — з моменту
вчинення дії, що є підставою виникнення такої вимоги. Деякі автори вважать, що як PECL, так і DCFR звертаються до суб’єктивного критерію при
забезпеченні виконання зобов’язання
та об’єктивного критерію у випадку вимоги про відшкодування збитків. Цей
арґумент зіткнувся з деякою критикою,
особливо щодо відшкодування шкоди,
оскільки тоді цей строк триватиме і в
той період, навіть коли шкода не повністю проявилась, і коли особа ще не
знає про саму шкоду. Проте в коментарі
до DCFR сказано, що право на відшкодування шкоди виникає з моменту
спричинення такої шкоди, однак це відбувається лише тоді, коли виконуються
всі вимоги до підстав деліктної відповідальності. Одна з них — наявність самої шкоди; і пошкодження іноді проявляються лише через багато років після
того, як вчинено діяння, що спричиняє
таку шкоду (наприклад, завдання шкоди
здоров’ю чи порушення права власності). Таким чином, протягом кількох років може бути невизначено, чи має особа право на відшкодування шкоди на

підставі дії, що порушує її права. Крім
того, може бути важко визначити, чи всі
права на відшкодування шкоди, що виникають внаслідок дії, підлягатимуть
одному і тому ж строку позовної давності, скільки частина наслідків може
бути прихованою, і стосовно таких наслідків строк позовної давності повинен починатися тільки з моменту, коли
така шкода буде очевидною. Таким чином, доцільно не ставити початок перебігу строку позовної давності в залежність від настання шкоди. Тому, строк
позовної давності розпочинається,
коли виконуються всі інші вимоги щодо
права на відшкодування шкоди, тобто в
той момент, коли було вчинено відповідний акт (або на момент, коли відбулося невиконання зобов’язання ) Це правило не обтяжує позивача, зважаючи на
підстави призупинення перебігу строку
позовної  давності  відповідно  до
ст. III-7:301, в якій визначено, що призупинення строку позовної давності відбувається на строк, протягом якого кредитор не знає і не можна розумно очікувати, що він знає (а) особу боржника; або
(б) факти, на яких базується вимога,
включаючи, для вимоги про відшкодування збитків, види заподіяної шкоди.
Нарешті, PECL та DCFR визначають два спеціальних правила щодо початку перебігу строку позовної давності. Якщо в межах тривалого зобов’язання боржник зобов’язаний виконати
певну дію або відмовитись від її вчинення, відлік строку позовної давності
починається з моменту кожного порушення окремо. Це застосовується, зокрема, у випадках тривалого виконання
зобов’язання шляхом бездіяльності, де
позовна давність починає свій відлік з
будь-якого вчинення дій боржником
(dies a quo). Що стосується строку позовної давності у 10 років, передбачених
статтею 14:203 PECL та III-7:203 DCFR
для права, встановленого судовим чи
арбітражним рішенням або іншим актом, то він починає відлік з моменту
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вступу в законну силу судового або арбітражного рішення або з моменту,
коли інший акт, що має силу судового
рішення, стає обов’язковим для виконання, але не раніше, ніж боржник повинен здійснити виконання.
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що короткий огляд актів м’якого
права у сфері договірного права ЄС
констатує важливість розроблення
єдиних підходів до визначення поняття позовної давності, строків її перегляду та наслідків для транснаціональних контрактів. Специфіка європей-

ського права, що поєднує у собі різні
правові системи, передбачає необхідність створення таких оптимальних
норм у сфер позовної давності, що
забезпечуватимуть можливість їх
ефективного застосування в усіх країнах ЄС та за його межами. Уявлення
про позовну давність та тенденції удосконалення правового регулювання у
цій сфері як у країнах Європи, так і в
ЄС в цілому, передбачають доцільність переосмислення правового інституту позовної давності в національній правовій системі.
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Abstract. The article analyzes the norms of international and domestic legislation that
regulate the rights of the child, as well as ways to ensure the exercise of these rights and
their jurisdictional protection against any actions aimed at violating the rights and interests of the child. Some promising bills have been considered that envisage simplification
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Проблематика закріплення, а ще
більше гарантії реалізації та захисту прав
дитини є найактуальнішою тематикою
досліджень в сучасній юридичній науці.
Кожен науковець, за різних часів, досліджував цю проблематику, пропонував
свої висновки до уваги широкого загалу
науковців. Навіть ті науковці, які на
більш пізнішому етапі своєї наукової
кар’єри мають наукові інтереси в інших
площинах досліджували проблематику
прав дитини. І це зрозуміло, адже дитина це майбутнє, майбутнє від якого залежить людство. А відтак, від того як ми —
сучасне людство — зможемо забезпечити можливість для створення належних
умов для виховання дитини, створення
дитині належних умов для її якісного
життя, забезпечення досягнення її інтересів, ми зможемо забезпечити й існування людства. Саме тому, юристи-науковці все частіше замислюються над
тим, в якому якісному стані на сьогодні

перебувають норми законодавства, що
закріплюють права дитини і як ці права
відповідають її інтересам, чи можуть сучасні норми права забезпечити дитині
досягнення її інтересів захистити її за допомогою існуючих норм.
Результати правового аналізу існуючих норм чинного сімейного законодавства України, наукової літератури
присвяченої цій тематиці дають право
стверджувати, що на сучасному етапі
розвитку спеціального законодавства
України, нами не здійснено всіх необхідних заходів спрямованих на створення нормативно-правової бази якісного
нового рівня, яка в повній мірі буде відповідати сучасним світовим тенденціям
у сфері захисту прав дитини, а головне
розвитку нашого суспільства та інтересам самої дитини, дитини майбутнього.
Нажаль ми і досі розглядаємо дитину як
повноцінного партнера, як людину, яка
у повній мірі наділена правами, як віль-
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ну людину з своїми інтересами, яка в
силу своїх фізіологічних особливостей
потребує від нас допомоги у соціалізації, а не підкорення нашій волі, яка іноді
настільки егоїстична, що прямо протирічить інтересам дитини.
Нажаль, судова практика, яка на сьогодні існує в Україні, дивним чином ігнорує права дитини, не зважаючи навіть на ті поодинокі норми, які закріплюють права дитини на свободу, судова практика України, призводить до
нівелювання цих норм.
Таким, прикрим непорозумінням є
практика судів в Україні, яка сформувалася відповідно до правової позиції
Верховного Суду України (далі- ВСУ),
що на сьогодні реформується у наслідок судової реформи яка триває в Україні. Так, як не дивно саме ВСУ долучився до порушення прав дитини, фактично створивши ситуацію за якої тисячі
дітей стали заручниками настрою окремих батьків. На підтвердження даної
тези достатньо згадати ганебні правові
висновки, які фактично порушують
права дитини, ігнорують міжнародні
принципи, міжнародні нормативні акти
та в решті здоровий глузд. Підтвердженням такої ганебної практики ВСУ
можна навести такі правові позиції, які в
сучасному світі, в практиці Європейського Суду з прав людини викликають
занепокоєння щодо нашої судової гілки
влади, щодо її можливості ефективно
здійснювати свої функції — правосуддя.
Одним з найбільш ганебних правових висновків є правовий висновок
ВСУ у справі N 6-2445цс16, в якій прямо проігноровано право дитини, право
яке закріплено як Конвенцію про права
дитини так і чинним Сімейним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України –право вільно
висловлювати погляди з усіх питань,
що торкаються дитини. При чому в
Конвенції про права дитини зазначено,
що поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю
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(ст. 21 Конвенції про права дитини).
Відповідно до ще одного спеціального
міжнародного документу Європейської
конвенції здійснення прав дитини, зокрема ст. 6, якою чітко закріплено
обов’язок судового органу під час розгляду справи, що стосується дитини,
перед прийняттям рішення судовий орган: a) визначає, чи має він достатньо
інформації для прийняття рішення в
найвищих інтересах дитини, і в разі необхідності одержує додаткову інформацію, зокрема від суб’єктів батьківської
відповідальності; b) якщо внутрішнім
законодавством дитина визнається такою, що має достатній рівень розуміння: — упевнюється в тому, що дитина
отримала всю відповідну інформацію;
— у відповідних випадках консультує
особисто дитину (у разі необхідності —
приватно) сам або через інших осіб чи
інші органи в зрозумілий дитині спосіб,
якщо це явно не суперечить найвищим
інтересам дитини; — надає можливість
дитині висловлювати її думки; c) приділяє належну увагу думкам, висловленим
дитиною, однак зазначені положення
залишилися поза увагою ВСУ.
Тобто ВСУ у даній справі порушив
права дитини, норми двох Конвенцій,
проігнорувавши позицію дітей висловлену ними суду апеляційної інстанції. Діти у
цій справі стали заручниками не сліпого,
а глухого правосуддя, яке не тільки проігнорувало позицію двох дітей, а і створило умови для порушення прав дітей у всіх
інших справах такої категорії.
Ще одним прикладом такої бездумної правової позиції вже Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ (далі
ВССУ). Відповідно до правового висновку від 16 березня 2016 р. у справі
6-33303ск15, ВССУ наголосив, що дозвіл на виїзд дитини за межі України без
згоди батька не позбавленого батьківських прав надається кожного разу окремо (тобто на кожен виїзд), при цьому
в дозволі зазначається країна, місце пе-
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ребування та строк, на який дитина
буде знаходитись за кордоном. В іншому випадку дозвіл позбавляє батька дитини брати участь у вихованні та можливості спілкування і є незаконним.
Саме з цього моменту суди першої
та апеляційної інстанцій в своїй практиці зобов’язані враховувати цю позицію,
а діти, які проживають в Україні стали
заручниками батьківських примх та настрою, або жертвою неприязних стосунків між батьками, які у своїх «війнах»,
осліплені люттю одне до одного забувають про інтереси власної дитини,
про її права.
До «народження» правового висновку ВССУ від 16 березня 2016р. у справі
6-33303ск15, суди не були обмежені при
вирішенні питання про виїзд дитини за
межі України без дозволу іншого з батьків, надавали дозвіл на виїзд дитини за
межі України у супроводі іншого з батьків на більше ніж одну поїздку, а якщо це
необхідно для розвитку здібностей дитини у спорті або мистецтві і до досягнення дитиною відповідного віку.
З урахуванням всього зазначеного
вище, є підстави стверджувати, що на
сьогодні судова практика у окремих випадках, забезпечуючи право батьків, ігнорує права дітей. І хоча в нормативних
актах закріплено права дитини які необхідно враховувати при виконанні батьківських обов’язків, а у випадку їх порушення суду відновлювати або захищати
ці права. Саме судова практика, в окремих випадках, призводить до порушення цих прав, створює ситуацію, за якої
дитина повністю залежна від своїх батьків, фактично не є суб’єктом сімейних
правовідносин, а є виключно залежною,
підвладною особою своїм батькам.
І хоча влада батьків над дитиною сьогодні значно відрізняється від становища
дитини у Стародавньому Римі, однак і
реалізовувати більшу частину своїх прав
дитина може виключно з дозволу своїх
батьків, навіть у випадку коли існують
беззаперечні докази зловживання бать-

ками своїми правами та існування конфлікту інтересів батьків та дитини.
У цій роботі, з урахуванням окреслених проблем, які виникають на практиці, можливих та розумних її меж, буде
запропоновано перспективні напрями
удосконалення чинного законодавства
України з питань захисту справ дитини,
оскільки дитина це не підвладний
об’єкт, а суб’єкт сімейних правовідносин, фізична особа, яка в силу фізіологічних особливостей перебуває під опікою батьків або інших уповноважених
осіб, які зобов’язані діяти на користь
дитини, несуть обов’язки батьківства та
відповідальні перед нею за свої дії щодо
неї. А тому дитина при досягненні відповідного рівня розумового розвитку
має право на реалізацію окремих прав,
якими вона володіє від народження, а у
випадку оспорення цього праву одним
із батьків, виникнення конфлікту інтересів батьків і дитини, на відповідний
захист з боку уповноважених державою
суб’єктів владних повноважень..
Розпочати правовий аналіз слід з
положень закріплених у Загальній декларації прав людини, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН
10 грудня 1948 року (далі-Декларація).
Так, у статті 1 Декларації зазначено,
що всі люди народжуються вільними і
рівними у своїй гідності та правах.
Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства. Отже дане положення закріплює рівність всіх людей і пов’язує виникнення такого стану
саме з моментом народження, а відтак і
немовля і її батьки мають однаковий
обсяг прав, звичайно з урахуванням
фізіологічної можливості реалізовувати ці права самостійно.
Зазначені положення, щодо рівності всіх людей з моменту народження
сприймаються і законодавством України, однак, з певними обмеженнями
щодо дитини. Чи є ці обмеження дискримінаційними?
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Сам термін дискримінація походить від латинського discriminatio «розрізнення» — будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага,
що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей
для членів певної групи відносно можливостей інших груп [1].
Слід зазначити, що в Україні було
розроблено спеціальний нормативний
акт. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону
України «Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні» дискримінація — ситуація, за якої особа та/
або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та
майнового стану, місця проживання,
мовними або іншими ознаками, які
були, є та можуть бути дійсними або
припущеними (далі — певні ознаки),
зазнає обмеження у визнанні, реалізації
або користуванні правами і свободами в
будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення
якої є належними та необхідними.
Відповідно до зазначеного вище
нормативного акту, в Україні не допускається дискримінація за ознаками віку,
окрім випадків коли таке обмеження
має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є
належними та необхідними.
Слід пригадати, що дискримінація за
ознаками віку у сімейних правовідносинах це фактичне обмеження у праві осіб,
або у можливості його беззаперечної та
вільної реалізації, які зокрема не досягли
або досягли певного вікового цензу.
Нажаль суди не звертають належної
уваги на необхідність забезпечення дитині прав на висловлення своєї позиції
щодо розв’язання питання, яке прямо
стосується її або сім’ї, в якій вона про-
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живає та виховується. Суди не намагаються встановити рівень розвитку дитини, встановити чи здатна дитина висловитися щодо питання, яке розглядається судом. Це підтверджує аналіз рішень суду в сімейних спорах які стосуються дитини, які у своїй переважній
більшості не містять посилання на опитування дитини. І це при тому, що за
2016 рік в Україні, в провадженні суді
перебувало 1310 цивільних справ про
визначення місця проживання дитини,
1098 цивільних справ про визначення
способу участі у вихованні дитини,
3192 цивільні справи про позбавлення
батьківських прав.
Щодо перспектив удосконалення
чинного законодавства України з метою закріплення прав дитини, гарантії
їх здійснення та посилення відповідальності за порушення прав дитини. Якщо
брати до уваги окреслені вище існуючи, найактуальніші проблеми, то законодавець, суспільство в цілому має переглянути своє ставлення до дитини
при вирішенні питань щодо визначення місця проживання дитини та питань
щодо виїзду дитини за межі України у
супроводі одного з батьків.
Так, на сьогодні у Верховній Раді
України вже існує три проекти внесення змін до чинного законодавства України з метою створення належних умов
на реалізацію дитиною права на виїзд
за межі України в супроводі одного з
батьків без згоди іншого. Законопроектом № 149561 від 23.06.2017 року «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України», пропонується
доповнити Сімейний кодекс України
новою нормою, яку закріпити в ст. 161
з позначкою 1 «Право дитини на виїзд
за межі України», відповідно до змісту
зазначеної пропозиції дитина, яка досягла 16 років має право на самостійний
вільний виїзд за межі України. В зазначеній нормі законодавець також пропонує передбачити можливість надання
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дозволу судом, при цьому як на одну
так і на декілька поїздок, як в одну країну так і без її визначення.
Більш того, законодавець пропонує
надати право надавати дозвіл на виїзд
дитини за межі України не тільки суду, а
і органу опіки та піклування у випадках
відповідно до закритого переліку, зокрема: участь у спортивних змаганнях,
олімпіадах, наукових та творчих конкурсах, програмах обміну школярів, в
міжнародних олімпіадах, для лікування.
Такі фантастичні перспективи змін
чинного законодавства, які виходять за
межі сподівань як правозахисників так і
простих громадян які систематично відчувають на собі дію Феміди, пропонують народні депутати, які не є фахівцями в галузі права, на відміну від суддів
ВСУ та ВССУ.
Ще один Законопроект № 7277
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку
примусового стягнення заборгованості
зі сплати аліментів» передбачає внесення відповідних змін у норму ст. 157
СК України, шляхом її доповнення пунктом 5 такого змісту: «Той з батьків, з ким
за рішенням суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання тимчасового виїзд за межі України
на строк що не перевищує одного місяця,
на строк що перевищує один місяць з метою лікування за наявності довідки, виданої вдвс про заборгованість іншого з
батьків по сплаті аліментів у розмірі що
перевищує сукупно суму відповідних платежів за шість місяців».
Однак, слід зазначити, що законодавець передбачаючи зміни, пов’язує
можливість самостійного прийняття рішення щодо виїзду дитини за межі
України тим з батьків з котрим проживає дитина без дозволу іншого з батьків
у тому випадку якщо виникла заборгованість зі сплати аліментів у розмірі що
перевищує сукупно суму відповідних

платежів за шість місяців. Сподіваюсь,
що ця умова не стане підставою для
зловживання з боку платників аліментів. Адже якщо, платник аліментів не
буде сплачувати аліменти протягом чотирьох місяців, а так само буде сплачувати аліменти не в повному обсязі, той
з батьків з ким проживає дитина не зможе скористатися своїм правом на виїзд з
дитиною на відпочинок.
Тобто законодавець вводить обмеження права того з батьків, котрий не
виконує свого обов’язку щодо сплати
аліментів на дитину, щодо вирішення
питання можливості виїзду дитини за
межі України та повернення в неї.
Чи є таке обмеження дискримінаційним — ні, таке обмеження у праві скоріше є пропорційною реакцією держави
на невиконання визначеного законом
обов’язку по утриманню дитини. Тобто,
це обмеження в праві є саме тим випадком про які йшлося вище, випадків коли
обмеження має правомірну, об’єктивно
обґрунтовану мету, способи досягнення
якої є належними та необхідними.
Слід також зазначити, що зазначені
пропозиції мають також на меті стимулювання платника аліментів на виконання свого обов’язку з метою збереження за ним всіх прав щодо участі у
вихованні дитини, участі при вирішенні всіх питань життя дитини.
Вбачається, що в запропоновану редакцію Законопроекту № 7277 «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення захисту
прав дитини на належне утримання
шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» слід внести корективи, закріпивши можливість такого виїзду у
випадку невиконання обов’язку, неповного або не своєчасного його виконання
без зазначення часових меж такого порушення обов’язку по сплаті аліментів.
З огляду на зазначене, за умови прийняття зазначених Законопроектів у цілому, внесення відповідних змін до
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чинного законодавства, права дитини
вільно залишати власну країну та повертатися в неї буде значно спрощено.
Однак, законодавець на сьогодні
взагалі не пропонує посилити відпові-

дальність батьків за зловживання батьківськими правами, у той час як саме
зловживання батьківськими правами є
найбільш поширеними випадками порушення прав дитини.
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Раскрывая обозначенную нами в
данной статье проблематику необходимо согласится с теми авторами, которые
указывают, что проблематика преимущественных прав является одной из
весьма спорных категорий, которая вызывает систематические дискуссии как
на уровне доктрины, так и на уровне
практики, однако и в том и в другом
случае поднимается вопрос относительно необходимости существования
данной категории вообще.
Категории преимущественных прав
в разное время, посвящали свои научные труды такие известные юристы как
Л. Ю. Леонова, В. П. Грибанов и другие.
В частности, в своих научных трудах профессор В. П. Грибанов, анализирую категорию преимущественных
прав указывал, что преимущественные
права — это случаи, когда при всех
прочих равных условиях преимущество предоставлено законом определенной группе лиц, обладающих какимито особыми признаками [1].

В свое время Л. Ю. Леонова указывала, что под преимущественными правами следует понимать права, управомоченного лица только в прямо установленных законом случаях, содержание, порядок осуществления и защиты
которых определяется самим законом, а
не отнесен к воле сторон [2].
Однако, при возникновении любой
дискуссии на эту тему, противники необходимости существования этой категории указывают на общепризнанный
принцип равенства прав и невозможности существования дискриминации,
которой, по их мнению, и является категория преимущественных прав. Как
правило в обоснование своих аргументов противники существования данной
категории приводят нормы общепризнанных эталонов в сфере прав, в частности норм Всеобщей декларации прав
человека. Так, в норме ст. 1 Всеобщей
декларации прав человека указано, что
все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах.
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Они наделены разумом и совестью и
должны поступать в отношении друг
друга в духе братства. Дополняет приведенную норму, ст. 2, в которой четко
закреплено, что каждый человек должен обладать всеми правами и всеми
свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни
было различия, как-то в отношении
расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Следует отметить, что интерес к
проведению исследований преимущественных прав обусловлен тем, что в
зависимости от отрасли, в которой существуют такие преимущественные
права возникает и специфика этих прав
и особенности их осуществлений.
Категория преимущественных прав
в гражданском праве характерна в большей степени именно имущественным
правоотношениям, в частности в арендных, наследственных (касательно отдельных видов имущества и порядка их
наследования, например, огнестрельного охотничьего оружия).
По нашему мнению, преимущественные права в семейных правоотно
шениях выступают в качестве самостоятельной правовой категории.
Семейное право Украины, как и большинства независимых государств, законодательство, которых развивалось в едином ключе с учетом их государственного
и политического устройства, традиционно закрепляет приоритет прав родителей
в сфере воспитания детей.
Так, согласно ч. 1 ст. 151 СК Украины «родители имеют преимущественное право перед другими лицами на
личное воспитание своих детей». Закрепляя данный принцип, семейное законодательство указывает на то, что
этим принципом следует руководствоваться во всех правоотношениях с участием ребенка и его родителей, в том
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числе и при изменении характера данных правоотношений, в частности
если один из родителей проживает отдельно от ребенка. Позволим себе небольшое отступление, относительно
существования приоритетного права
родителей на личное воспитание своих
детей, этот принцип сохраняется так же
в том случае, когда один из родителей,
допустим отец, проживает отдельно от
ребенка, а ребенок проживает с матерью, которая вторично вышла замуж.
В этом случае у отца сохраняется преимущественное право перед отчимом на
воспитание своего ребенка.
Также, преимущественное право
родителей закреплено в норме ст. 157
СК Украины, в которой речь идет о
преимущественном праве на личное
общение с ребенком, а также установлен запрет на создание препятствий
для реализации этого преимущественного права тому из родителей, который
проживает отдельно от ребенка.
Следующая норма, устанавливающая преимущественное право родителей, норма ст. 163 СК Украины, в которой закреплено преимущественное
право родителей перед всеми другими
лицами на проживание ребенка с ними.
Однако, закрепляя преимущественные права родителей в СК Украины
используется универсальный подход,
законодатель, определяя преимущественное право родителей, рассматривает родителей как единое целое, то есть
родителей, проживающих одной семьей с ребенком, не уделяя надлежащего внимания осуществлению родительских прав и их приоритетности
после расторжения брака или в случае
его отсутствия при раздельном проживании родителей ребёнка. И это при
том, что наибольшее количество проблем осуществления родительских
прав возникает именно при раздельном проживании родителей, поскольку закон не определил на сегодня ни в
одной норме закона о том, кто из ро-
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дителей и в каких случаях имеет преимущественное право на осуществление прав в родительском отношении,
на воспитание ребенка.
Исходя из вышеизложенного, рассуждая о преимущественных правах родителей необходимо раскрыть и проблему легального признания преимуществ прав одного из родителей перед
правами другого родителя при их раздельном проживании, поскольку при
их совместном проживании все вопросы семьи как правило разрешаться внутри семьи и не перерастают в конфликты требующие реакции уполномоченного субъекта властных полномочий.
Затрагивая вопрос о преимущественных правах одного родителя перед
правами другого, следует напомнить,
что семейное законодательство исходить из принципа равенства прав родителей. Данный принцип закреплен в
нескольких нормах, основной из которых является норма ст. 141 СК Украины, в которой указано, что мать, отец
имеют равные права и обязанности относительно ребенка, независимо от
того, состоят они в браке между собой.
Данная норма, обеспечивает правовую определенность в отношениях
между родителями и детьми в не кризиса семейных отношений, с точки зрения равенства прав мужчины и женщины в семейных отношениях и равенства
прав детей не зависимо от их происхождения. Однако, вопрос о формах и
способах осуществления родительских
прав родителями, брак которых был
расторгнут или в других условиях кризиса семейных отношений остался без
внимания законодателя.
И это при том, что за прошедший
2016 год в Украине, в производстве судов находиться в общей сложности более 5000 споров, в частности 1310 гражданских дел об определении места жительства ребенка, 1098 об определении
способа участия в воспитании ребенка,
3192 о лишение родительских прав.

В случае проживания одного из родителей отдельно от ребенка, большинство вопросов, связанных с воспитанием ребенка, сопряжены с преодолением различного рода разногласий,
которые возникают между родителями,
в большей степени из-за неприязных
отношений и в меньшей степени из-за
действительно необходимости и желания определить для ребенка лучшую
возможность.
Однако, с момента определение места жительства ребенка с одним из родителей, при согласовании любых вопросов, связанных с его воспитанием и
содержанием, все же существует приоритетность прав родителя, проживающего вместе с ребенком над правами
родителя, проживающего отдельно,
речь идет о фактическом преимуществе прав. Подобное фактическое состояние не урегулировано нормами материального права, что приводить к возникновению значительного числа судебных разбирательств.
Мы уверены, что проживание ребенка с один из родителей, предполагает установление специального правового режима одной из особенностей,
которого, по нашему мнению, является
признание преимущественного права
родителя, проживающего с ребенком
над правами родителя, проживающего
отдельно, в частности при решении вопросов бытового характера. Следует отметить, что в данном случае речь не
идет об ограничении прав родителя,
проживающего отдельно от ребенка.
Поскольку ограничение родительских
прав, в его юридическом значение, является предусмотренной законной реакцией государства на ненадлежащее
осуществление родительских обязанностей относительно ребенка, в частности ограничение прав родителя имеет место в случаях, предусмотренных в
нормах ст. 161 СК Украины, ч. 1 ст. 162
СК Украины, ст. 170 СК Украины, ч. 6
ст. 177 СК Украины.
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Таким образом, исходя из всего изложенного выше, следует разграничивать преимущественные права родителей, с ограничением родительских
прав, поскольку приоритет при осуществлении родительских прав не является ограничением этих прав. В частности, исходя из особенностей преимущественных прав родителей можно
провести их градацию, положив в
основу субъектный состав правоотношения, в частности:
1) преимущественные права родителей на личное участие в воспитании
своих детей перед третьими лицами;
2) преимущественные права родителей на личное участие в воспитании
своих детей друг перед другом в осуществлении родительских прав;
Однако, если в одном случае нормами материального права предусмотрены соответствующие указания на приоритетность родительских прав, то во
втором, законодатель вообще не предусматривает возможности установления приоритета, условий его возникновения, а также содержания этих прав.
Установление на законодательном
уровне приоритета прав родителей
друг перед другом при осуществлении
родительских прав, особенно в условиях кризиса семейных отношений, будет
способствовать, наиболее полному и
своевременному достижению интересов ребенка, обеспечение его прав,
уменьшению количества судебных споров между родителями.
Такой приоритет может устанавливаться как по взаимному согласию родителей, а в случае возникновения между ними спора, такой режим может
быть установлен по решению суда.
В случае отказа родителей от установ-

ления такого режима будет действовать
общий принцип, закрепленный в ч. 1
ст. 141 СК Украины.
В зависимости от объёма прав, отнесённых к приоритетным правам одного из родителей следует выделять совместное универсальное родительское
попечение либо единоличное универсальное родительское попечение.
С целью достижения прогнозированного результата, необходимо внести
ряд изменений в действующее семейное законодательство Украины, в частности, мы убеждены, что необходимо
дополнить статью 141 СК Украины,
частью 3, 4 и 5, которые изложить в такой редакции: «В случае проживания одного из родителей, отдельно от ребенка,
по взаимному согласию родителей, или
по решению суда может быть установлен один из возможных специальных
правовых режимов осуществления родительских прав, в частности совместное универсальное родительское попечение либо единоличное универсальное
родительское попечение».
«В случае установления совместного
родительского попечения, к преимущественным правам того из родителей который проживает совместно с ребенком отнесены право на решение всех
ежедневных вопросов жизни ребенка
не выходящих за рамки мелких бытовых его потребностей».
«В случае установления единоличного универсального родительского
попечения, к преимущественным правам того из родителей который проживает совместно с ребенком отнесены
право на решение всех вопросов жизни
ребенка за исключением права изменения имени, отчества, фамилии, изменения гражданства».
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Abstract. The article deals with problematic issues related with legal regulation of the
modern state principles of the executive process in Ukraine. The article presents the
characteristics of the principles of the executive process, which are enshrined in legislation on enforcement proceedings, traced the development of certain principles in retrospect, revealed their genesis and the suggestions for improvement of the legislative list
of principles of the executive process. In the context of the evolution of the principles
of the executive process inherent dynamism, variability that due to the needs of social
development and reflect the regularities of social life. This generates the introduction of
new principles that meet the interests of society, in particular the rule of law that can be
implemented not only in courts, but in the non — judicial enforcement process, the
principles which are involved in the emergence of new legal profession of private artist
( the principle of competence of the artist, the artist’s professional secrecy, independence
), as well as update already existing principles ( principle of legality, mandatory requirements of state ( private ) artist, the impartiality of the artist, the reasonableness of the
terms of the executive process. Also there are proposals, which are aimed at further development of the principles of the executive process, in particular, the principle of dispositiveness, the principle of respect of honor and dignity in the executive process. The
development of the principles of law, including the executive process is an indicator of
updates of the law itself, that determines the evolution of the principles both in retrospect and in prospect.
Key words: executive process, the principles of the executive process, classification of principles of the
executive process, the genesis of the principles.
Розвиток принципів права є індикатором оновлення самого права, що зумовлює вивчення еволюції принципів
як у ретроспективі, так і у перспективі. Ні
право, ні принципи не можуть зберігатися, якщо фактично втратили силу, не
відповідають сучасності, не сприяють
глибинним соціальним перетворенням.
Разом з тим, стабільність принципів в
даному контексті означає, що для зміни
певного принципу, відмови від принци-
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пу, заміни одного принципу на інший
мають бути достатні підстави, що може
бути виправданим лише в разі системного обгрунтовання та створення передумов якісного та ефективного процесу.
Виконавчий процес як молода галузь вітчизняної цивілістичної процесуальної науки об’єктивно потребує окреслення найбільш базових правил,
основних положень, що особливо актуалізується в період зміни концепції ви-
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конання у науці виконавчого процесу та
у чинному законодавстві.
Як нормативно-регулятивний характер принципів права, так і спосіб їх
матеріалазації у праві виступають важливими ознаками принципів права. Виникнення принципів є необхідною
умовою їх наступного закріплення в
нормах права та потребує юридичного
оформлення. Принципи, зафіксовані у
праві, набувають ознак загальнобов’язковості, мають владний характер.
Реформування українського законодавства про виконавче провадження, що розпочалося наприкінці 90-х ро
ків XХ століття, позначилося прийняттям  комплексу  нормативно-правових
актів — Закону України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче
провадження», «Інструкції про проведення виконавчих дій» та інших, спрямованих на забезпечення діяльності
державних виконавців, однак законодавче закріплення принципів виконавчого провадження було в ньому відсутнє. Не зважаючи на це, зміст принципів виконавчого провадження виводився з аналізу окремих норм Закону
України «Про виконавче провадження», що дозволило вченим виділяти
притаманні виконавчому провадженню принципи: обов’язковості вимог
державного виконавця, неупередженості державного виконавця, недоторканності особи боржника, пріоритетності звернення стягнення на майно
боржника та інші.
В теорії розрізняють два способи
закріплення основних ідей (засад) в
нормах права: текстуальний і змістовний [1]. Текстуальний спосіб фіксації
загальних засад права характеризується
тим, що ці засади закріплюються в конкретних правових нормах (безпосереднє закріплення). За таким способом закріплення основні начала представляють собою норми-принципи, яким
притаманні всі властивості та структурні частини норми права, хоча дія їх змі-

сту поширюється далеко за межами
конкретної норми [2, с. 105].
Текстуальне вираження принципів
є більш зрозумілим, виключає різне їх
тлумачення, сприяє виробленню нових норм права, систематизації законодавства.
Змістовний спосіб фіксації в нормах
права його ідейних начал полягає в
тому, що зміст конкретного принципу
виводиться з аналізу змісту окремих
правових норм або інститутів (побічне
закріплення). В такому випадку правовий принцип існує як «приховане» в
конкретній нормі або інституті загальне
правове положення.
Поступове наповнення принципів
виконавчого процесу як загальних ідей
нормативним змістом відбувалося в
ході тривалого правозастосування органаів державної виконавчої служби, адже
принципи «живуть» насамперед у свідомості законодавців, державних виконавців, суддів, інших суб’єктів правотворчості та правозастосування, та було втілено тоді, коли це стало необхідним
при здійснення виконавчого процесу.
В даній площині вченими цей процес
асоціюється з образом дерева, що постійно росте [3].
Тобто саме принципи виконавчого
процесу мають визначати спрямованість правового регулювання діяльності
в сфері виконання судових актів та рішень інших органів, впливати на правосвідомість широкого кола осіб, які
безпосередньо беруть участь у виконавчому процесі або так чи інакше пов’язаних з процесом виконання, визначати
заінтересованість суспільства та держави у значимості виконавчого процесу та
підвищенні його ефективності.
В чинному галузевому законодавстві засади (принципи) виконавчого
провадження вперше були закріплені у
ст. 2 Закону України «Про виконавче
провадження» та у ст. 4 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рі-
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шень та рішень інших органів» від
02.06.2016 року.
Такий підхід законодавця є позитивним та має важливе значення, враховуючи, що принципи (засади) виконавчого процесу виражають сутність, зміст та
структуру виконавчого процесу, характеризують національні традиції, визначають предмет і метод процесуального
регулювання, пронизують всі стадії виконавчого процесу, визначають ідеологію держави в сфері виконання судових
рішень та рішень інших органів тощо.
Закріплення принципів виконавчого процесу в законі є найважливішою
умовою втілення принципів в життя,
дозволяє більш детально виявити специфіку галузі, визначити перспективи
її розвитку, забезпечити оптимальну
реалізацію цілей та завдань виконавчого процесу.
У принципах вітчизняного виконавчого процесу знайщли відображення як
національні конституційні положення,
де людина, її життя і здоров’я, честь і
гідність, недоторванність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, так і міжнародно-правові стандарти діяльності органів виконання рішень, закріплені в міжнародно-правових договорах, конвенціях, інших міжнародно-правових актах.
Позитивним слід визнати й те, що
визначальним критерієм при формулюванні системи принципів став процесуальний характер діяльності державних
та приватних виконавців, а також виконання єдиної державницької функції та
цілей, що підлягають досягненню різними за своїм правовим статусом та організаційною формою органами та особами, що дозволило втілити спільний перелік принципів виконавчого процесу
як для недержавної (приватної), так і для
державної форми виконання.
Схвалюючи прагнення законодавця
закріпити засади виконавчого провадження в законі, можна висловити з
цього приводу й деякі зауваження.
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Звертає увагу те, що законодавче закріплення засад виконавчого провадження відбулося відразу у двох галузевих законах, причому не лише в Законі
України «Про виконавче провадження»,
що безпосередньо унормовує процес
виконання судових актів та рішень інших органів, та логічно зумовлює розміщення принципів саме в його нормах, але й у Законі України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове
виконання судових рішень та рішень
інших органів», що регулює організацію та правовий статус органів державної виконавчої служби та приватних
виконавців. При визначенні способу
законодавчого закріплення законодавець пішов шляхом викладення переліку принципів, допустивши їх дублювання та називаючи одні й ті самі принципи одночасно і засадами виконавчого провадження (ст.2 Закону України
«Про виконавче провадження») і принципами діяльності органів державної
виконавчої служби та приватних виконавців (ст.4 Законі України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове
виконання судових рішень та рішень
інших органів»).
При цьому лише перерахування
принципів виконавчого процесу в законі є недостатнім та потребує ще й розкриття правового змісту конкретного
принципу з певним ступенем деталізації,
згрупування принципів із збереженням
послідовності у структурному значенні,
що сприятиме їх загальнообов’язковості
та єдності у правозастосуванні.
Принцип, закріплений у певній нормі, має бути абсолютно однозначним,
чітким і конкретним, а також оптимально мотивованим, мати свою соціальну
роль, щоб його застосування у практиці
діяльності державних та приватних виконавців не викликало труднощів та сумнівів, що наразі є вимогою майбутнього.
Крім того, на рівні засад виконавчого
провадження у згадуваному переліку закріплені принципи інших процесуаль-
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них галузей (зокрема, принцип обов’язковості виконання рішень, властивий
судочинству, та ще й з неточним формулюванням), правові гарантії суб’єктів виконавчого процесу (наприклад, забезпечення права на оскарження рішень, дій
чи бездіяльності державних та приватних виконавців) та навіть властивості чи
ідеї права (як то справедливість).
Принцип обов’язковості судових рішень регламентовано у п. 9 ч. 1 ст. 129
Конституції України та у ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів», зміст якого полягає у тому, що
судові рішення, що набрали законної
сили, є обов’язковими до виконання
всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх
об’єднаннями на всій території України
Характеризуючи його зміст, слід зауважити, що зазначений принцип поширюється на доволі широке коло
суб’єктів та втілюється далеко за межами виконавчого процесу.
З іншого боку, в даному контексті
слід зважати й на критерій об’єктивності, що впливає на виникнення виконавчого процесу навіть у випадках, коли
виконавчий документ підлягатиме виконанню органами та особами, які здійснюють виконання судових актів та рішеь інших органів. Зокрема, потенційний стягувач може взагалі не звернутися
до державного (приватного) виконавця,
не бажаючи подальшого виконання рішення або не матиме грошових коштів
для сплати авансового внеску чи не бачитиме перспективи у виконанні рішення з огляду на впевненість у відсутності фінансових можливостей потенційного боржника.
Наголошуючи на тому, що обов’язок боржника щодо виконання судового акта чи рішення іншого органу є
ключовим обов’язком сторони виконавчого процесу, зважаючи на зміщення співвідношення виконавчих доку-

ментів у бік збільшення видів виконавчих документів, що видаються іншими
органами порівняно з виконавчими документами, виданими судом, цілком закономірним виглядає висновок й про
обов’язковість виконання всього переліку виконавчих документів, які підлягають виконання органами та особами,
які здійснюють примусове виконання
судових рішень та рішень інщих органів, що скоріше сліід розглядати як цільову установку виконавчлго процесу.
Принципам виконавчого процесу
властивий динамізм, мінливість, адже
вони є соціальними явищами як за джерелом виникнення, так і за змістом: їх
виникнення зумовлюється потребами
суспільного розвитку та в них відображаються закономірності суспільного
життя. Наближення України до міжнародних стандартів дотримання прав і
свобод дюдини, подальший розвиток
чинного законодавства породжують й
необхідність запровадження нових
принципів, які задовольняють інтереси
суспільства. Перш за все це стосується
основоположного принципу верховенства права, впровадження якого і у виконавчий процес та його унормування
підтверджує подальший розвиток в
Україні ідей верховенства права, можливість поширення дії принципу верховенства права не лише на судочинство, де даний принцип знаходить найбільш яскравий прояв, але й на несудовий виконавчий процес, свідчить про
його роль у сучасному демократичному
суспільстві. Принцип верховенства
права у судочинстві застосовується з
урахуванням практики Європейського
суду з прав людини, тобто як зазначено
у ч. 1 ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського Суду з прав людини»
від 23.02.2006 року № 3477-IV суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику суду як джерело права.
Органи та особи, які здійснюють
виконання судових актів та рішень ін-
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ших органів, також здійснюють правозастосування, однак не наділені, на відміну від суду, правом тлумачення нормативно-правових актів.
Питання про те, чи вправі органи
державні виконавчої служби та приватні виконавці в ході своєї діяльності з виконання вимог виконавчих документів
застосовувати положення Конвенції з
прав людини та рішення Європейського суду з прав людини та посилатися на
них у своїх процесуальних документах
залишається відкритим.
Вагомість єдності практики органів
державної виконавчої служби та приватних виконавців для реалізації принципу верховенства права потребує наділення й державних, приватних виконавців як органи та осіб, які здійснюють
правозастосування, білш широким колом процесуальних можливостей.
Суб’єкти виконавчого процесу, в свою
чергу, мають переконатися, що система
виконання рішень захищає людей від
свавілля держави, комепетентно та кваліфіковано виконуючи вимоги виконавчих документів.
На новому рівні розглядається й правовий зміст принципу законності виконавчого процесу та його співвідношення
з принципом верховенства права, при
цьому законність є однією із складових
принципу верховенства права наряду з
такими елементами, як правова визначеність, заборона свавілля, доступ до правосуддя, дотримання прав людини; недискримінація і рівність перед законом.
Принцип поваги до честі та гідності
є конституційним принципом та у виконавчому процесі знайшов вираження в
тому, що під час здійснення виконавчого провадження повинна бути забезпечена повага до людської гідності, прав і
свобод кожної особи. Даний принцип
закріплений й у ч. 2 ст. 4 Закону України
«Про органи та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових рішень і
рішень інших органів», де зазначено, що
державний виконавець та приватний ви-
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конавець повинні здійснювати свою
професійну діяльність сумлінно, не розголошувати в будь-який спосіб професійну таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не принижувати їхню гідність.
Принцип розумності строків виконавчого процесу трансформувввся з
принципу своєчасності виконання рішень, передбачених законом, шо раніше виводися з окремих норм Закону
України «Про виконавче провадження».
Відповідне формулювання принципу в
чинному законодавстві про виконавче
провадження пов’язується не лише з використанням єдиної процесуальної термінології, що застосовується останнім
часом у цивільному, кримінальному та
адміністративному судочинстві, але й з
імплементацією до українського законодавства положень п.1 ст.6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо
права на справедливий суд, де зазначено про те, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір
щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення.
При цьому йдеться про рішення Європейського суду з прав людини від
07 травня 2002 року у справі Бурдов
проти Росії, в якому зазначено, що «виконання рішення, ухваленого будь-яким
судом, має розцінюватися як невід’ємна
частина «судового процесу» (або «суду»)
для цілей статті 6 Конвенції».
Генеза принципів виконавчого процесу прослідковується й у значному
оновленні змісту таких спеціальних
принципів виконавчого процесу, як
принцип обов’язковості вимог державного (приватного) виконавця, що набув
вагомості за рахунок посилення статусу
виконавця, та принцип неупереджено-
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сті виконавця, зміни в якому відбулися
за рахунок створення автоматизованої
системи виконавчого провадження, чіткого викладення підстав для відводу
державного (приватного) виконавця, а
також запровадженням нового понятійного аппарату (поняття конфлікту інтересів у виконавчому процесі).
Дещо спірними виглядють деякі закріплені в законі принципи виконавчого процесу, зокрема принцип диспозитивності, адже у виконавчому
процесі доволі складно виявити головну складову диспозитивності — можливу залежність характеру актів державного (приватного) виконавця від
розпорядчих актів та процесуальних
дій учасників процесу (перш за все та
головним чином сторін), чим пояснюється відсутність у них групи розпорядчих процесуальних прав, спрямованих на розвиток процесу виконання.
Водночас розширення приватних засад у виконавчому процесі, заснованих
на диспозитивності, автономії волі
суб’єктів створює перспективи розвитку диспозитивності, що знайде свій
прояв у виявленні у публічній сфері
виконавчого процесу приватно-правових засад, зокрема розвитку контрактуалізації виконавчого процесу, яка може
стати тим інструментарієм, що вносить гнучкість у здійснення державним
(приватним) виконавцем своїх повноважень при проведенні виконавчих дій
та  запровадження  правових  засад
медіації в Україні та її інтеграції у процес виконання рішень.
Дискусійним є й принцип співмірності заходів примусового виконання
рішень та обсягу вимог за рішеннями,
що вперше закріплений в переліку
принципів виконавчого провадження у
галузевому закоенодавстві та означає,
що при здійсненні виконавчого провадження державний (приватний) виконавець має співвідносити заходи примусового виконання рішень, що зазначені у ст.10 Закону України «Про вико-

навче провадження» із обсягом вимог
стягувача, що більше асоціюється із
положеннями щодо дотриманням прав
боржника у виконавчому процесі.
Доволі невизначеним виглядає
принцип гласності і відкритості виконавчого провадження, хоча в чому саме
полягає гласність під час виконання рішення з норм закону не проглядається,
при цьому положення щодо відкритості процесу виконання ще підлягають
подальшому розвитку.
У зв’язку з трансформацією існуючої моделі виконання та появою нової
юридичної професії — приватного виконавця, набули актуальності нові
принципи виконавчого процесу, зокрема принцип компетентності державного (приватного) виконавця, що є доктринальним, принцип професійної
таємниці виконавця, що виводиться з
норм закону, та принцип незалежності
виконавця, що закріплений у переліку
принципів виконавчого процесу у ст.4
Закону України «Про органи та осіб, які
здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
Виникнення зазначених принципів
сприятиме підвищенню професійного
рівня державних та приватних виконавців, престижу нової професії та належному сприйняттю її суспільством, що
забезпечить довіру населення до приватних виконавців.
Динаміка принципів виконавчого
процесу, що існують, розвиваються, видозмінюються визначається діалектикою змін у суспільному житті, розвитком виконавчих процесуальних правовідносин. Разом з тим, регулятивний
потенціал принципів виконавчого процесу щодо їх формування та законодавчого закріплення має підвищуватися
щляхом більш вдалого структурування
принципів в нормі закону, усунення їх
дублювання, забезпеченням текстуального способу фіксації з позначенням
сутнісних, родових, функціональних
характеристик конкретного принципу.
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Abstract. This article deals with the organizational principles to ensure interaction of an
investigator with the intelligence units of the law enforcement agencies in the course of
investigation of crimes in the area of illicit excise goods turnover. In addition, the attention is called to the need of making changes to the current criminal procedural legislation
related to regulation of relations between the subjects indicated above.
Key words: pre-trial investigation, criminal process, proof, interaction, investigator, intelligence units,
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Target Setting. The changes that took
place in the criminal procedure legislation
in the course of the Criminal Procedural
Code of Ukraine adoption in 2012 did not
omit the area of legal regulation of the intelligence units’ performance, including the
issues related to their interaction with an
investigator. First of all, it should be noted
that the agency-level legal framework[3]
was updated that introduced fundamental
changes into the intelligence units’ procedure for search and record of the facts as to
unlawful acts committed by the individuals
and the groups that are punishable under
the Criminal Code of Ukraine and the procedure for use of the materials in criminal
proceedings obtained as the result of the
intelligence units’ performance.
Thus, at this time, the intelligence units
provide proof before pre-trial investigation
within the framework of operational search
activity and in the course of the criminal
proceeding within the framework of the investigator’s or the prosecutor’s orders execution for conducting investigative (search)
operations, in particular, covert ones.
In its turn, the intelligence units play
an important role in the process of proof

cases of the crimes in the area of illicit of
excise goods turnover, since due to the
data they receive it becomes possible to
establish the places of illegal excise goods
large-volume production (storage), the
persons who organize their sale, to trace
the «movement» of excise goods from the
places of their illegal production, storage,
sale to the ultimate consumer, etc.
Taking into account up-to-date approaches that were put in place to the process of criminal justice execution and with
due regard to the weight of the intelligence units performance for criminal proceeding, comprehensive study of such
units’ interaction arrangement with an investigator does not lose its relevance.
However, it should be noted that adoption
of the Criminal Procedural Code of
Ukraine raised new issues that have not
been resolved properly yetbut require their
scientific research and examination taking
into account accumulated for the time practical experience of cooperation between an
investigator and the intelligence units.
Scientific Research Status. The issues related to conceptual framework,
forms and principles of interaction be-
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tween investigators and intelligence units
were reflected in the works of A. M. Bandur
ka, M. L. Gribova, A. M. Gumin, S. O. Ky
rychenko,  L. M. Loboiko,  E. D. Lukianchykov, I. I. Musiyenko, M. A. Pogoretsky, M. M. Perepelytsia, B. G. Rozovsky,
S. A. Safronov, V. V. Topchiy, L. I. Shcher
byna, V. D. Shvets, M. Y. Shumiljand and
other scientists.
At the same time, the available scientific papers addressed the issues dedicated
to general provisions of interaction organization between the investigation and the
intelligence units that were based, in particular, on the analysis of the provisions
of Criminal Procedural Code of Ukraine
as of 1960 and Criminal Procedural Code
of Ukraine as of 2012 but the issue of
such interaction in the course of crime
proof in the area of illicit excise goods
turnover remained outside of the scientific community’s attention.
Research Objective. To analyze the
provisions of the current legal framework, including the agency-level regulatory legal acts, to articulate the peculiarities of interaction of an investigator with
the intelligence units in the course of investigation of the crimes related to illicit
excise goods turnover.
Statement of Basic Material. «Interaction» notion is widely used in various
areas of social life, among other things it
finds its application in criminal proceeding. However, it should be noted that at
this time there is no legal definition of this
notion in the criminal procedural legislation of Ukraine.
In this respect, it should be stated that
the leading scientists in the area of criminal procedural law, lawyers-practitioners
when exploring the issue of interaction
between an investigator and the intelligence units proposed the most extensive
and well-founded definitions of this notion. Thus, we share the standpoint expressed by A. Y. Khytrywho considers interaction of an investigator with the officers of the intelligence units in the course
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of criminal proceeding execution as a lawbased and community-based task in criminal proceeding agreed team work, which
provides for the effective use of legal measures and forces of the investigators, due
to their competence and forms of activity
and it is aimed at crimes investigation and
prevention [4, p. 348].
In its turn, article 40 of Criminal Procedural Code of Ukraine states that the
investigator is responsible for legality and
timeliness of legal proceedings performance. On the other hand, with a view to
properly perform the tasks assigned to
him, the legislator establishes for him the
certain scope of the powers including interaction with the intelligence units. Nevertheless, we note that the provisions of
the Criminal Procedural Code of Ukraine
do not reveal in details the order of such
interaction, the rights and the obligations
of indicated subjects.
Having said that, the Instruction on
Organization of Interaction of Pre-trial
Investigation Authorities with the Other
Authorities and Internal Affairs Units in
the Course of Criminal Offences Prevention, Detection and Investigation defines
the basic principles of an investigator’s interaction with the intelligence units, in particular the responsibility of an investigator
for fast, complete and impartial investigation of criminal offenses, his autonomy in
procedural activity, active use of the methodologies, scientific and technical achievements in the course of criminal offences
prevention, detection and investigation,
optimal use of the capabilities available for
investigation and intelligence in criminal
offence prevention, detection and investigation. The provisions noted above stipulate fundamental principles for such cooperation, which essentially is aimed at ensuring execution of the tasks of the criminal proceeding.
Having carried out profound analysis
of the provisions of the current legislation
of Ukraine in this area as well as the standpoints expressed by the representatives of
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the scientific community, we consider it
possible to pay the attention to the fact
that in the course of crime proof in the
area of illicit excise goods turnover interaction of an investigator with the intelligence units is based and finds its practical
implementation in the following.
The legal basis for interaction of an
investigator and the intelligence units in
the said area is formed, first of all, by the
Criminal Procedural Code of Ukraine, the
Law of Ukraine On Operational and Investigative Activity and the agency-level
regulatory legal acts [3] that determine division of the forms of such interaction
into procedural (legal) and non-procedural
(organizational) [4, p. 349; 5, p. 115]. Before to reveal the specific features of such
interaction within the scope of each form,
let us consider its general provisions in investigation of crimes in the area of illicit
excise goods turnover.
Sharing the standpoints of T. M. Mar
kelov,  N. I. Kulagina,  V. P. Zakharova,
I. V. Potaichuk related to making examination of interaction in broad and narrow
sense [6, p. 2–4]. Thus, in the broad sense,
the interaction of an investigator with the
intelligence units in the course of crime
proof in the area of illicit excise goods
turnover is targeted at obtaining information which use will ensure protection of
the person, the society and state from the
criminal offences provided for by article 204 of the Criminal Code of Ukraine,
carrying out of prompt, complete and
impartial investigation of them, bringing
the perpetrators to responsibility. However, in the narrow sense, the interaction
is implemented by the intelligence units
in performance of the separate and clearly defined action at the certain time that is
aimed at aimed at obtaining the significant information to establish the circumstances to be proved in this criminal proceeding, in particular, the establishment
of the excise goods distribution network,
time frames of such sales, locations of illicit excise goods production facilities,

sources of raw material, search for witnesses and potential victims.
Let’s pay special attention to the forms
of interaction between the investigator
and the intelligence units in the course of
crimes proof stipulated in article 204 of
the Criminal Code of Ukraine. Thus, as to
the procedural form of interaction, we
consider it necessary to note that paragraph 2 of article 41 of the Criminal Procedural Code of Ukraine, in particular,
states that officers of the intelligence units
are neither entitled to perform investigative actions in criminal proceeding on their
own initiative nor to file a request to the
investigating judge or the prosecutor. In
addition, it should be noted that the lack
of the intelligence units among the subjects in which the burden of proof lies,
and asit is reasonable pointed out by
S. O. Safronov, this situation artificially established the conditions for indifference
of the intelligence units’ officers with respect to the quality of the evidence collection. The intelligence officers have almost
lost their motivation with regard to the
operational support of the criminal proceeding. In practice, the tendency is being
observed when from the beginning of the
criminal proceeding carrying out of operational and investigative activities is suspended completely and the intelligence
officers just wait for the investigator’s orders to perform investigative actions or
cover surveillance (undisclosed search activities) [7, p. 298].
In this context let’s presume that the
provision indicated above is grounded according to the provisions of article 6 of
Law of Ukraine «On Operational and Investigative Activity» which stipulates that
one of the grounds for conducting operational and investigative activities is the availability of sufficient information obtained in
the manner prescribed by law, which needs
to be verified using special investigative activities and means, about crimes that are being prepared (the persons who are preparing commission of the crime).
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Therefore, established legislative restrictions related to independence of the
intelligence units only in relation to the
facts of preparation of the crime, including those related to the crimes provided
for by article 204 of the Criminal Code of
Ukraine form the difficulties both for the
investigator and for the intelligence units’
officers in their interaction. Thus, when
investigating the crime that was already
committed, the investigator faces the need
to issue the orders to the intelligence units
to perform the investigative (search) activities. However, in the certain situations
that may arise in the course of the criminal
proceeding, when timely receipt of the
specific information bears initial character,
since in the process of proof, the time
spent on preparation and issuance of the
written order by the investigator may be
critical. Lack of the possibility for the intelligence units to perform the certain procedural actions on the own may lead to
failure to carry out then (untimely investigative actions). For example, if the information is available within the intelligence
units on location of the equipment in the
certain facilities that provides mass illegal
production of alcohol, tobacco or other
excise goods, timely search of such facilities will play the critical role, given the fact
that both the equipment and manufactures
stamps can be moved to the other location, the traces of the crime can be destroyed which will complicate the process
of evidence collection within the framework of the criminal proceeding.
In this respect, let’s define the main
features of interaction between the investigator and the intelligence units in the
course of the crimes proof in the area of
illicit excise goods turnover.
Firstly, normativity, as it was indicated
above, the procedure for organization of
interaction between the entities specified
above is regulated both at the level of the
codified act and the agency-level orders.
However, it is impossible to ignore the
provisions of article 19 of the Constitu-
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tion of Ukraine, which stipulates the obligation of the public authorities and their
officials to act only in compliance, within
the limits of the powers and in the manner
provided for by the Constitution and the
laws of Ukraine. Thus, clear and detailed
regulation of the interaction procedure
between the investigator and the intelligence units is the key to achieve the goals
and the objectives set by the investigator
himself within the framework of the criminal proceeding provided for by article 204
of the Criminal Code of Ukraine.
Secondly, effectiveness. Revealing the
essence of this criterion of interaction, it
is necessary, first of all, to turn to the definition of the term «effective», that is, the
one that leads to the desired results, consequences and gives the maximum effect [8;
page 492]. Taking into account the specified above, the investigator when giving
the order to the intelligence unit to perform a separate investigative (search) action, in advance anticipates the result that
can be obtained in the course of the said
action. In this respect, the nature of such
results can be both positive and negative,
that is, to confirm or to disprove the versions put forward by the investigator.
In itsturn, the following feature is
closely related to efficiency of interaction:
optimality, that is, the fact that the best
meets the certain conditions, requirement
sand the best of the possible ones [8, p. 742].
It should be noted that O. M. Mikhailov,
when examining the problems of pre-trial
investigation effectiveness, includes to its
concepts the following: the effectiveness
of pre-trial investigation, that is, achievement of the direct, the immediate objective of fight against crime; fruitfulness of
the pre-trial investigation, that is, achievement of the indirect ultimate objective of
the investigation; the rationality of pretrial investigation, that is, bringing the
number of errors in the course of the investigation to minimum, saving of the operational resources, implementation of the
scientific methods into the investigative
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practice, performing of the investigative
and other procedural actions in the right
and rational way [9; page 143].
In view of this, the investigator when
making up his mind about the orders that
he can give to the intelligence unit in the
course of the evidence collection within
the framework of the criminal proceedings provided for by article 204 of the
Criminal Code of Ukraine performs intellectual search among the «arsenal» of the
investigative (search) actions defined within the Criminal Procedural Code of
Ukraine, the application of which in the
specified criminal proceeding will bring
the maximum effect among the others at
the certain moment of timeand is the
most optimal to achieve the set objective.
Fourthly, timeliness. Investigation of
any crime, including that one in the area of 
illicit excise goods turnover, bears dynamic and temporal character. Thus, the investigator when engaging the intelligence unit
to conducting one or another investigative
(search) action must take into account that
the action conducting must meet the requirements and the objectives set out by
the investigator at this stage of proof. At
the same time, the time (the moment) of
the action conducting is essential, since
untimely conducting of the investigative
(search) action may have impact both on
the course of proof with regard to the
case and on its investigation in general.
Fifthly, communicativeness. It should
be noted that the investigator’s orders as
to conducting investigative (search) actions are mandatory for the intelligence
unit (paragraph 3 of Article 41 of the
Criminal Procedural Code of Ukraine). In
addition to that, well-organized on high
level communication between the subjects
indicated above will facilitate speed and
operational flexibility of exchange of the
information received by such subjects in
the course of their activities, and as a result it will ensure obtaining of necessary
and sufficient evidence to bring the perpetrators to responsibility.

Separately, let’s note that conducted
system-based analysis of the agency-level
acts provides the basis to claim that, in the
course of the crimes proof in the area of
illicit excise goods turnover, interaction of
the investigator with the intelligence units
is manifested in the following features.
If there is enough information within
the intelligence unit about preparation for
crime stipulated in paragraph 3 of article 204
of Criminal Code of Ukraine related to illicit manufacture of such goods from poorquality raw materials (materials) that end anger life and health of people, or those led to
poisoning of people or to the other serious
consequences, the chief of the intelligence
unit will contact the chief of the investigation unit to plan agreed actions in the course
of controlled procurement and detention of
the persons involved.
The head of the investigation unit in
compliance with the secrecy requirements
examines the materials that were filed and
the action plan as to their implementation
proposed by the intelligence unit. If necessary, he amends it and assigns the investigator who, if the essential elements of
the crime are detected, enters the corresponding data in the Uniform Register of
Pre-trial Investigations and initiates pretrial investigation. As this takes place, the
action plan determines the following:
place and time of controlled procurement;
operational resources (including the required number of the officers to be engaged) and means (need for technical devices) required to record the criminal offense; distribution of functions among the
officers engaged; sequence of detentions
or searches; procedure and tactics for conducting investigative actions.
Conclusions. Summarizing, we place
the emphasis on the fact that interaction of
the investigator with the intelligence units
in the course of the crimes proof stipulated
in article 204 of the Criminal Code of
Ukraine plays a critical role within this category of the cases, acts as the effective tool
aimed at collection of the evidence.
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At the same time, performed research
highlighted that were some imperfections
in the applicable legal framework governing the procedural issues of organization
of interaction between the investigator
and the intelligence units and their legal
status in the criminal proceeding.
Taking into account the indicated
above, we consider it expedient to include
the intelligence units in the provisions of
article 92 of Criminal Procedural Code of
Ukraine, among the subjects that are vested with the burden of proof.
To authorize the intelligence unit, in
exceptional cases (for example, in cases
where delay in performance of procedural actions can influence on destruction of the traces of the crime, including
the targets of the crime, cause damage
to human life and health), to conduct
procedural actions in criminal proceeding, to make a request to the investigat-

ing judge or the prosecutor, by making
the appropriate changes in paragraph 2
of article 41 of the Criminal Procedural
Code of Ukraine.
In addition, to authorize the investigator, the prosecutor to give the intelligence
units the order to perform operational and
investigative activities aimed at identification of the person(s) who committed the
crime, including in the area of illicit excise
goods turnover, to search for the persons
who, as a result of the use of illegally manufactured excise goods were poisoned or
those who were caused other serious consequences for their lives and health.
The proposed changes to the current
Criminal Procedural Code of Ukraine will
facilitate the most effective use of the intelligence units in the course of evidence
collection within the framework of criminal proceedings stipulated in article 204 of
the Criminal Code of Ukraine.
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СФЕРА ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА
НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
В УКРАЇНІ
Velychko L. Yu. Scope of Labour Law on the Legal Regulation of the Labor
of Sentenced to Imprisonment in Ukraine
Abstract. The article is devoted to determine of the scope of labor law for the labor of
convicts. The author came to the conclusion that the legal regulation of the employment
of prisoners of imprisonment requires a conceptual review. It is concluded that the
peculiarities of the work of convicted prisoners should be regulated directly in the Code
of Labor Laws of Ukraine and in the future Labor Code of Ukraine.
Key words: labor, sentenced to imprisonment, sphere of labor law, employment contract, resocialization.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України постає питання щодо гуманізації умов відбування
покарання. Практика залучення засуджених до праці практично не орієнтована на те, щоб засуджений сприймав її
позитивно. А відповідно до цього праця й не має того виправного ефекту,
який на неї покладається законодавством. На сьогодні в установах виконання покарань є проблема безробіття
значної кількості засуджених, що залежить від багатьох факторів, зокрема від
недостатньої кількості робочих місць,
застарілого устаткування, не належної
організації праці, низького кваліфікаційного рівня засуджених тощо. Суспільно корисна праця завжди вважалась
одним з основних засобів виправлення
і ресоціалізації засуджених. Але в руслі
останніх змін до кримінально-виконавчого законодавства серед учених і практиків виникла дискусія стосовно зміни
примусового порядку використання
праці засуджених до позбавлення волі
на добровільний.
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Стан дослідження. Питання дослідження правових аспектів праці як основного засобу виправлення та ресоціалізації засуджених розглядалось у наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних учених, зокрема Н. І. Волошина, О. М. Джужі, І. Л. Жук, А. Ф. Зелінського, І. Б. Калініна, О. В. Лисодєда,
А. С. Міхліна,  А. Х. Степанюка,
Ю. М. Ткачевського,  І. Л. Трунова,
Н. П. Шилова та ін.
Мета статті полягає в дослідженні
правових аспектів праці як основного
засобу виправлення та ресоціалізації засуджених; у з’ясуванні поширення сфери дії трудового права на правове регулювання праці засуджених.
Виклад матеріалу.
Відповідно до ст. 24 Конституції
України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи
обмежень за ознаками раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,

Величко Л. Ю. Сфера дії трудового права на правове регулювання праці
засуджених до позбавлення волі в Україні

місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Однак законодавство до 8 квітня
2014 р. неповною мірою реалізувало ці
конституційні вимоги щодо засуджених осіб, які відбувають покарання у виправних установах пенітенціарної системи України. Положення, які були
чинні до зазначеної дати встановлювали, що засуджені до позбавлення волі
повинні працювати в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією
колонії. Засуджені залучаються до
суспільно корисної праці з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать,
вік, працездатність, стан здоров’я і
спеціальність. Засуджені залучаються
до праці, як правило, на підприємствах,
у майстернях колоній, а також на
державних або інших форм власності
підприємствах за умови забезпечення
їх належної охорони та ізоляції (ст. 118
Кримінально-виконавчого  кодексу
України [1] (далі — КВК України)). Тобто встановлювався обов’язок засуджених
до позбавлення волі працювати.
Змінилася ситуація із набранням
чинності Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого
кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів» від 08.04.2014 р.,
№ 1186-VII [2], яким було внесено суттєві зміно до положень КВК України,
зокрема, доповнено зміст ст. 118 КВК
України. Зокрема, встановлено, що засуджені до позбавлення волі мають право працювати в місцях і на роботах, які
визначаються адміністрацією колонії.
Засуджені залучаються до суспільно корисної праці з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при
цьому на стать, вік, працездатність, стан
здоров’я і спеціальність. Засуджені залучаються до оплачуваної праці, як правило, на підприємствах, у майстернях
колоній, а також на державних або інших форм власності підприємствах за

умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції. Адміністрація зобов’язана створювати умови, що дають змогу
засудженим займатися суспільно корисною оплачуваною працею.
Не менш важливим є припис, яким
було передбачено, що праця засуджених регламентується Кодексом законів
про працю України. Цим законодавець
фактично прирівняв засуджених до
позбавлення волі до працівників, які
працюють в умовах волі та мають низку
гарантій у сфері праці.
Такий підхід вважаємо виваженим
ще й враховуючи практику деяких європейських країн (Італія, Іспанія та ін.),
у яких визнано, що праця — це право
засуджених до позбавлення волі. Так, в
ст. 25 Конституцій Іспанії закріплено,
що «позбавлення волі та інші заходи
соціального захисту мають бути спрямовані на перевиховання і соціальну
реабілітацію і не можуть бути пов’язані
з примусовою працею. Засуджений має
право на оплачувану роботу і на користування благами соціального страхування» [3, с. 104]. Серед науковців нині
також починають переважати думки
про визнання права на працю засуджених до позбавлення волі [4, с. 78].
Такий підхід щодо права працювати відповідає ст. 43 Конституції України. Згідно з Конституцією України засудженому надається право вільного
вибору праці під час відбування покарання. Попри законодавче закріплення, адміністрації установ виконання покарань і сьогодні не спроможні надати
можливість засудженому займатися тим
видом праці, що йому подобається або
є для нього доцільним, зокрема, на
оплачуваних роботах [5, с. 115, 116].
Визнаючи за засудженими право
на працю, не можна в силу специфіки
їх правового статусу не згадати і про
певні обмеження їх праці, зокрема
про обмеження можливості засуджених до позбавлення волі вільно вибирати вид трудової діяльності. Це обу-
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мовлено тим, що традиційно основними напрямами діяльності підприємств виправних колоній є лісозаготівля, деревообробка, швацьке виробництво, обробка металу. Відповідно, засуджені мають можливість працювати тільки у цих сферах.
З метою забезпечення безпеки життя і здоров’я співробітників, а також усієї виконавчої установи забороняється
використовувати працю засуджених: на
всіх роботах і посадах у територіальних
органах управління ДПтС; адміністративних будівлях, у яких розміщується
персонал з охорони установ виконання
покарань; у приміщеннях, де розміщені
зброя, спецзасоби та службова документація; на роботах, пов’язаних з
устаткуванням для множення документів, радіотелеграфною та телефонною
технікою (за винятком лінійних монтерів у присутності представників адміністрації виконання покарань); на посадах продавців, бухгалтерів-операціоністів, касирів, завідувачів продовольчих
та речових складів, комірників; на роботах, пов’язаних з обліком, зберіганням
та видачею медикаментів, а також вибухових та отруйних речовин; як фотографів (крім засуджених до обмеження
волі), зубопротезистів, водіїв легкових
та оперативних автомобілів i мотоциклістів; на посадах з підпорядкуванням
їм вільнонайманих працівників; на роботах, що пов’язані з обслуговуванням
та ремонтом технічних засобів охорони
і нагляду; на роботах, що пов’язані з наданням медичної допомоги. (п. 2 розділу XХІ «Залучення засуджених до суспільно корисної праці» Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань від 29.12.2014 р.,
№ 2186/5 [6]). Ці обмеження об’єктивні. Проте згідно з конституційними
приписами обмеження прав людини
може бути здійснено тільки шляхом
прийняття закону, тоді як випадки обмеження прав засуджених знайшли відображення у Правилах внутрішнього
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розпорядку установ виконання покарань, які були затверджені наказом Міністерства юстиції України.
Важливі зміни були внесені до
ст. 118 КВК України в 2016 року. Зокрема, визначено, що засуджені до позбавлення волі мають право працювати та
залучаються до суспільно корисної
праці у місцях і на роботах, визначених
адміністрацією колонії, з урахуванням
наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан здоров’я і спеціальність.
Засуджені залучаються до оплачуваної
праці, як правило, на підприємствах, у
майстернях колоній, а також на державних або інших форм власності підприємствах за строковим трудовим договором,
що укладається між засудженим і виправною
колонією (слідчим ізолятором), за умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції. Це дуже суттєве доповнення змісту ст. 118 КВК України, позаяк до цього із засудженими до позбавлення волі
трудовий договір не укладався, крім
цього виникали проблеми при визначенні роботодавця у тому випадку, коли
засуджений виконував роботу не на підприємствах чи у майстернях колоній, а
на державних або інших підприємствах.
Тому таким доповненням законодавець
ще більше підвищив гарантії праці засуджених до позбавлення волі.
Практично без змін залишився підхід законодавця про визначення сфери
дії законодавства про працю на регламентування праці засуджених, позаяк
передбачено, що праця засуджених до
позбавлення волі регулюється законодавством про працю з особливостями,
визначеними цим КВК України.
Висновок. Таким чином, праця засуджених є специфічною. Нині спостерігається спроба законодавця концептуального перегляду використання праці
засуджених до позбавлення волі. Зокрема, праця засуджених до позбавлення
волі стає засобом адаптації засуджених
при звільненні. Тому вважаємо, що

Величко Л. Ю. Сфера дії трудового права на правове регулювання праці
засуджених до позбавлення волі в Україні

особливості праці засуджених до позбавлення волі мають бути врегульовані
безпосередньо в Кодексі законів про
працю України та в майбутньому Трудовому кодексі України, позаяк трудові
відносини із засудженими до позбав-

лення волі повинні поступово зміщуватися з сфери публічно-правової в сферу приватноправову, що вже відбувається, оскільки виправні колонії фактично починають виконувати функцію
центрів трудової адаптації.
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Abstract. The article examines the signs of subjective formal components of crime
which is provided for in Article 296 of the Criminal Code of Ukraine. The research deals
with the binding (the guilt and motive of the crime) and optional (the aim of the crime)
features of hooliganism. Conclusions are drawn on analysis of relevant scientific sources,
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specially noted the correct qualification of hooliganism is possible only if all the signs of
subjective formal components of crime are established.
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Людська діяльність — як суспільно
корисна, так і злочинна, не може відбуватись поза межами свідомості особи.
Кожна дія, що проявляється в оточуючому світі, є кінцевим продуктом складних розумових процесів, які відбуваються в психіці людини, їх неможливо безпосередньо сприйняти та оцінити оточуючими. У кримінально-правовій науці
зазначені процеси належать до суб’єктивної сторони злочину, без встановлення якої відсутні підстави притягнення
до кримінальної відповідальності.
Цей елемент складу злочину вважається одним із найбільш складних за
змістом, оскільки саме він визначає
психічну діяльність суб’єкта злочину
під час вчинення суспільно небезпечного діяння. Багато помилок у практичній діяльності під час кваліфікації злочинних дій (у тому числі і хуліганських)
виникає саме через неправильне встановлення ознак суб’єктивної сторони
складу злочину.
Суб’єктивна сторона злочину —
обов’язковий елемент складу злочину,
що характеризує психічну, діяльність
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особи (свідомість та емоційно-вольову
сферу) і виявляється у вчиненому нею
злочині. Це внутрішня (щодо об’єктивної сторони злочину) характеристика
діяння [1, c. 680].
Зазначений елемент складу злочину
має важливу роль для відмежування злочинних дій від інших правопорушень,
розмежування складів злочинів, кваліфікації злочину, індивідуалізації покарання, вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.
Зміст суб’єктивної сторони злочину
складають вина, мотив та мета злочину.
Вина є обов’язковою ознакою цього
елемента складу злочину, а мотив та
мета — факультативними. Мотив і мета
злочину набувають статусу обов’язкових ознак за умови закріплення їх у диспозиції статті кримінального закону.
Стосовно досліджень, присвячених
кримінально караному хуліганству, слід
зауважити таке.
Тема хуліганства відзначається сталим інтересом спеціалістів у різних галузях науки упродовж тривалого часу.

Артюхова В. В.
Суб’єктивна сторона хуліганства

Зокрема, вивчення цього явища було
предметом кримінально-правових, кримінологічних, криміналістичних та
психолого-юридичних досліджень. Вивченню суб’єктивної сторони хуліганства приділялась увага у працях
І. М. Даньшина,  О. А. Івахненка,
В. В. Кузнецова,  В. В. Бабаніної  та
Л. О. Кузнецової,  М. Л. Накловича,
В. В. Налуцишина,  Г. І. Піщенка,
С. С. Яценка та багатьох інших вчених.
Праці згаданих науковців стали основою для подальших досліджень складу хуліганства, проте аналіз їх робіт
свідчить: питання про визначення змісту ознак суб’єктивної сторони хуліганства як на загальному, так і на спеціальному рівнях залишається дискусійним.
Завданням статті є дослідження та
встановлення обов’язкових і факультативних ознак суб’єктивної сторони
складу злочину, передбаченого ст. 296
КК України.
Окремі висновки пропонованого
дослідження ґрунтуються на узагальненні емпіричного матеріалу, здобутого шляхом вибіркового вивчення нами
400 матеріалів архівних кримінальних
проваджень про хуліганство (ст. 296 КК
України), що розглянуті місцевими судами Дніпропетровської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської,
Львівської, Одеської, Тернопільської і
Херсонської областей, міст Києва та
Харкова упродовж 2010–2016 років.
Отже, розглянемо ознаки суб’єктивної сторони хуліганства.
У досліджуваному злочині обов’язковими ознаками суб’єктивної сто
рони є вина та мотив, факультативною — мета.
1. Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності,
передбаченої КК України, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності (ст. 23 КК України).
Очевидно, що вчинити хуліганство
у формі необережності неможливо.
Кримінально-правове визначення хулі-

ганства свідчить про те, що аналізований вид злочинів належить до умисних.
Адже особа, грубо порушуючи громадський порядок, усвідомлює суспільно
небезпечний характер свого діяння,
тим самим виражає явну неповагу до суспільства, передбачає можливі суспільно небезпечні наслідки такого діяння і
бажає їх настання.
Разом із тим серед юристів дискусійним є питання щодо виду умислу у
злочинах з формальним складом до
яких належить і хуліганство.
Закон України про кримінальну відповідальність (ст. 24 КК України) передбачає два види умислу. Прямим є
умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і
бажала їх настання. Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння
(дії або бездіяльності), передбачала
його суспільно небезпечні наслідки і
хоча не бажала, але свідомо припускала
їх настання.
Як зазначав П. С. Дагель, у формальних складах злочинів наслідки не є
елементом їх складу, а тому психічне
ставлення до них або відсутнє, або не
впливає на форму вини та кваліфікацію.
Таким чином, у зазначених злочинах
форма вини визначається тільки психічним ставленням винного до діяння.
Оскільки прямий і непрямий види умислу відрізняються різним психічним ставленням особи до суспільно небезпечних
наслідків, розмежування умислу в формальних складах не має сенсу. У таких
кримінальних діяннях доцільно говорити лише про наявність прямого умислу [2, с. 74]. Такої ж думки дотримуються
і Л. Д. Гаухман [3, с. 154], Н. Ф. Кузнєцова  [4,  с. 52],  В. А. Ломако  [5,  с. 81],
А. А. Музика [6, с. 84], О. І. Рарог [7, с. 33]
та багато інших вчених.
У працях, присвячених дослідженню хуліганства, переважна більшість
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вчених підтримують наведений підхід,
водночас деякі автори дотримуються
іншої позиції.
В. В. Налуцишин дійшов висновку,
що хуліганство є злочином з формально-матеріальним складом та характеризується двома видами умислу: прямим і
непрямим. При цьому прямий умисел
завжди має місце стосовно дій, а в деяких випадках і злочинних наслідків. Непрямий умисел щодо злочинних наслідків може мати місце у випадках наявності
невизначеного умислу [8, с. 105, 108].
М. Л. Наклович вважає, що хуліганство може бути вчинене і за наявності непрямого умислу. На думку вченого, «при
непрямому умислі особа не переслідує
мети грубого порушення громадського
порядку, проте свідомо допускає, що в результаті її дій громадський порядок, можливо, буде порушений і буде проявлена
неповага до суспільства» [9, с. 48].
Досить цікавою є думка О. А. Івахненка. Розглядаючи суб’єктивну сторону хуліганських діянь, він враховує
співвідношення елементів суб’єктивної
сторони злочину як явища реальної
дійсності та відповідного складу злочину, передбаченого КК України. Автор підтримує науковий підхід, відповідно до якого визначені ст. 24 КК
України види умислу стосуються саме
злочину як явища реальної дійсності,
котре посягає на об’єкти кримінально-правової охорони і неминуче призводить до певних наслідків, тому у
винної особи завжди присутнє психічне ставлення як до власних дій, так і до
їхніх наслідків. Психічне ставлення
особи до вчиненого нею хуліганського
діяння характеризується прямим або
непрямим умислом, а до наслідків — у
формі умислу (прямого чи непрямого)
або необережності [10, с. 146].
Кожна з наведених наукових праць,
безумовно, заслуговує на врахування
під час дослідження аналізованого складу злочину. Водночас вважаємо існуючу в науковій та практичній діяльності
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думку стосовно того, що хуліганство —
це злочин, суб’єктивна сторона якого
характеризується прямим видом умислу, обґрунтованою та характерною для
правової природи цього суспільно небезпечного діяння.
Додатково зазначимо, що форма
вини під час посягання на додатковий
факультативний об’єкт хуліганства (здо
ров’я особи, власність) може проявлятись
і у формі непрямого умислу [11, с. 84]. На
наш погляд, такий висновок — найбільш
виправданий, адже хуліганство визнається ситуативним злочином, і досить часто
кінцева мета його вчинення є неконкретизованою навіть для самого злочинця.
Типовим прикладом у цьому аспекті
можуть слугувати обставини кримінальної справи щодо А., засудженого вироком Святошинського районного суду м.
Києва від 25 листопада 2015 р. за ч. 4
ст. 296 КК. Його визнано винним у
тому, що він 20 вересня 2015 р., приблизно о 2 год. 30 хв., знаходячись у
приміщенні кафе і перебуваючи в стані
алкогольного сп’яніння, маючи при
собі предмет, заздалегідь заготовлений
для нанесення тілесних ушкоджень
(з маркуванням «Форд 17-Р, кал. 9 мм»),
грубо порушуючи громадський порядок, що супроводжувалось особливою
зухвалістю, з мотивів явної неповаги до
суспільства, нехтуючи загальноприйнятими принципами поведінки в суспільстві, почав здійснювати постріли; при
цьому поряд з ним у зазначеному приміщенні знаходились інші відвідувачі та
персонал кафе, а саме: Б., Г. та Е. В результаті таких дій виникла загроза життю
та здоров’ю останніх, а також порушення
тиші в нічний час і тимчасове порушення
нормальної діяльності кафе [12].
Наведений приклад яскраво ілюструє наявність непрямого умислу під
час посягання на додатковий факультативний об’єкт аналізованого злочину — життя та здоров’я персоналу і відвідувачів кафе, нормальну діяльність
закладу ресторанного господарства.

Артюхова В. В.
Суб’єктивна сторона хуліганства

Кримінальний закон передбачає два
види умислу. Проте в кримінально-правовій науці існують також інші, спеціальні види умислу. Їх класифікують за
такими параметрами: характером змісту
(визначений, невизначений, альтернативний), характером спрямованості (загальний, спеціальний), умовами виникнення і формування (заздалегідь обдуманий, такий, що виник раптово, афектований) [13, с. 109].
У працях, присвячених кримінально караному хуліганству, науковці не
приділяють достатньої уваги дослідженню спеціальних видів умислу,
властивих цьому злочину.
Спеціальні види умислу не є самостійними формами вини, однак вони
можуть виконувати допоміжну функцію для правильної кваліфікації злочину, конкретизації психічного ставлення
винного до вчиненого діяння, встановлення ступеня тяжкості злочину.
Коротко зупинимось на деяких спеціальних видах умислу, властивих хуліганству.
За характером змісту (спрямованості
і ступеня конкретизації бажаних наслідків) умисел хуліганства є альтернативним. Тобто суб’єкт «передбачає та однаковою мірою бажає або свідомо припускає настання одного із двох чи більшого числа, але індивідуально визначених
наслідків» [14, с. 176]. Наприклад, особа
під час вчинення хуліганства, що супроводжується особливою зухвалістю у
виді насильства із заподіянням потерпілій особі побоїв, однаковою мірою передбачає і бажає грубо порушити громадський порядок і спричинити потерпілому тілесних ушкоджень.
За умовами виникнення і формування умисел хуліганства, як правило, є
раптовим, тобто таким, що реалізується
у виді вчинення злочину відразу після
виникнення. Це зумовлено тим, що загалом підґрунтям для вчинення хуліганських дій є різноманітні скороминущі
конфліктні ситуації.

Водночас заздалегідь обдуманий
вид умислу під час вчинення досліджуваного злочину також трапляється.
Наприклад, особа, маючи на меті
вчинити хуліганство, виготовила з металевої банки з-під фарби та гарнітури
мобільного телефону (навушників) муляж вибухового пристрою. У подальшому з цим муляжем особа прийшла
до сільської ради та висловила погрози щодо використання вибухового
пристрою [15].
Безперечно, зазначений вид умислу
є більш небезпечним, оскільки особа
завчасно готувалась до вчинення злочину (підшукувала знаряддя та способи,
обирала час і місце), та має враховуватись під час призначення покарання.
Отже, на підставі викладеного можна зробити висновок, що така обов’язкова ознака суб’єктивної сторони хуліганства, як вина, характеризується виключно прямим умислом під час посягання на основний безпосередній
об’єкт хуліганства (громадський порядок). Під час посягання на додатковий
факультативний об’єкт (здоров’я особи, власність) цього злочину можливий
і непрямий умисел. Крім того, для правильної юридичної оцінки хуліганських дій, а також індивідуалізації покарання необхідно враховувати спеціальні
види умислу, властиві цьому злочину.
2. Мотив злочину — це інтегральний психічний утвір, який спонукає особу до вчинення суспільно небезпечного
діяння та є його підставою [16, с. 14]. Як
вже зазначалось, ця ознака для хуліганства є обов’язковою.
У диспозиціях норм Особливої
частина КК України виокремлено
лише декілька видів мотивів (корисливий, хуліганський, расової, національної чи релігійної нетерпимості,
інші особисті мотиви).
Хуліганський мотив передбачений
не лише ст. 296 КК України. Він є також кваліфікуючою ознакою таких
складів злочинів, як умисне вбивство
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(ч. 2 ст. 115 КК України), наруга над могилою, іншим місцем поховання або
над тілом померлого (ч. 3 ст. 297 КК
України), жорстоке поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України).
Таким чином, правильне розуміння
хуліганського мотиву має важливе значення не лише для кваліфікації дій за
ст. 296 КК України, а й інших злочинів
різного ступеня тяжкості (від злочинів
невеликої тяжкості до особливо тяжких).
На початку викладу цього питання
вважаємо за необхідне звернути увагу
на те, що у багатьох наукових працях, а
також у процесуальних документах як
синонім хуліганського мотиву вживається словосполучення «хуліганські
спонукання».
За нашими даними, у Єдиному державному реєстрі судових рішень зазначене словосполучення зустрічається у
понад 24 000 судових документах.
Зауважимо, що вживання у цьому
словосполученні слова «спонукання» видається некоректним. Річ у тім, що воно
є однією з форм слова «спонукати», яке у
тлумачному словнику української мови
визначається як «викликати у кого-небудь бажання робити що-небудь; змушувати, схиляти, заохочувати до якоїсь дії,
певного вчинку» [17, с. 1374].
Водночас слово «спонука», на наш
погляд, є більш вдалим для застосування, оскільки етимологічно означає «те,
що викликає бажання, потяг до чого-небудь, змушує діяти, робити щось
певним чином» [17, с. 1374].
Зі змісту ч. 1 ст. 296 КК України
можна зробити висновок, що законодавець визначає хуліганський мотив як
явну неповагу до суспільства. Оскільки
таке формулювання цього мотиву не
виявляє його суті, у багатьох наукових
працях авторами пропонуються альтернативні варіанти його визначення. Коротко зупинимось на деяких із них.
В. В. Налуцишин визначає хуліганський мотив як «сукупність спонукань,
які обумовлені соціально-економічни-
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ми та політичними чинниками, та
об’єктивовані в зухвалій неповазі до честі і гідності як фізичних, так і юридичних осіб, усвідомленій зневазі традицій,
норм моралі, права і закону, агресивній
протидії громадським та владним приписам» [8, с. 115].
Інший вчений — Г. І. Піщенко —
вважає, що «хуліганський мотив — це
усвідомлене прагнення, що породжує у
винного прямий намір на вчинення хуліганства, сприяє його подальшому
формуванню та розвитку і, як результат
цього процесу, — спонукає до активних, навмисних дій, які характеризуються явною неповагою до суспільства
та грубим порушенням громадського
порядку» [18, с. 6].
На думку Р. В. Вереші, «хуліганський мотив — це свідоме і вольове
спонукання до досягнення мети, обумовлене потребами особистості, позбавлене будь-якої необхідності і таке,
що не має об’єктивних провокуючих
підстав, яке носить суспільно небезпечний характер і тягне за собою кримінальну відповідальність» [19, с. 365].
С. С. Яценко наголошував, що головна властивість хуліганського мотиву
полягає у явній неповазі до суспільства,
яка охоплює усвідомлене прагнення
знехтувати загальноприйнятими правилами суспільного життя шляхом вчинення дій, які грубо порушують громадський порядок [20, с. 68].
На думку І. М. Даньшина, вчинення
хуліганських дій зумовлене сукупністю
мотивів, для їх визначення автор застосовує термін «хулиганские побуждения»
(мовою оригіналу). Вони є різного роду
ганебними мотивами, які викликають у
особи рішучість грубо порушити громадський порядок та проявити явну неповагу до суспільства [11, с. 89–90].
Наведене  твердження  поділяє
В. О. Калашнік. Він зазначає, що хуліганського мотиву не існує, а «мотив явної неповаги до суспільства може проявлятися в широкому спектрі пося-
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гань — як демонстративне нехтування
існуючими соціальними нормами». Автор вважає, що типовими для цього
виду злочинів є мотиви самоствердження (статусні), захисні, заміщення (компенсаторні) [21, с. 135].
Наведені пропозиції науковців свідчать про відсутність усталеного підходу
як до визначення поняття хуліганського
мотиву, так і загалом до його розуміння.
На нашу думку, при визначенні мотиву досліджуваного злочину слід враховувати внутрішні (тобто ті, що пов’язані
з психічною діяльністю особи) і зовнішні (такі, що не залежать від волі особи)
детермінанти, які перебуваючи у тісному
взаємозв’язку, зумовлюють виникнення
у особи непереборного бажання вчинити суспільно небезпечне діяння.
При цьому вважаємо, що сукупність
таких внутрішніх детермінант комплексно реалізуються в антисоціальній установці суб’єкта. Поняття «антисоціальна
установка» не є новим у кримінально-правовій та кримінологічній науці,
воно досліджувалось А. Ф. Зелінсьским [22, с. 56], П. С. Дагелем [13, с. 53],
О. Б. Сахаровим [23] та іншими вченими, як причина злочинної поведінки, її
мотивоутворююча складова.
Крім того, це питання є предметом
досліджень і в площині юридичної
психології. О. В. Давидова зазначає, що
будь-яка поведінкова активність особистості є реалізацією взаємодії психологічних установок як глибинних мотивоутворюючих механізмів; при цьому
установка трактується як готовність до
здійснення певної поведінки, спрямованої на задоволення конкретних потреб і
адекватної конкретній ситуації. У зв’язку з тим, що злочинна поведінка належить до форм соціальної поведінки,
вона зумовлюється активністю соціальних установок, різновидом яких є антисоціальна установка. Автор також зазначає, що антисоціальна установка являє собою готовність до реалізації особистісних потреб шляхом здійснення

соціально неприйнятних форм поведінки [24, с. 7, 8].
Очевидно, що сформована у суб’єкта лише антисоціальна установка не
може бути вирішальною підставою для
формування мотиву на вчинення конкретного злочину.
Для формування мотиву злочину
необхідна також наявність сприятливих
зовнішніх чинників (фактори або ситуації, що передували вчиненню злочину), які трансформували внутрішню
особистісну психологічну готовність
суб’єкта до девіантної поведінки на вчинення реальних злочинних дій.
Отже, пропонуємо таке визначення
хуліганського мотиву.
Хуліганський мотив — це сформована на підставі антисоціальної установки особистості, а також під впливом
зовнішніх чинників спонука суб’єкта
злочину, яка характеризується зневажливим ставленням до існуючих у суспільстві норм поведінки і моралі, та
проявляється зовні у деструктивних
діях, спрямованих на особливо зухвале
чи винятково цинічне порушення громадського порядку.
Крім того, цьому мотиву, як правило,
притаманні такі риси, як раптовість (за
часом формування), скороминущість (за
тривалістю існування), безпідставність
(за джерелом виникнення), антисуспільність (за спрямованістю), примітивність
(за складністю), домінантність (за безпосереднім виявом у злочині).
Додатково зауважимо, що хуліганський мотив може вникати на ґрунті інших мотивів або існувати одночасно з
ними. Наприклад, хуліган, бажаючи помститись працівникам кафе за чисельні
зауваження через його непристойну
поведінку, вчинив постріли з пістолета
пневматичної дії [25].
У таких випадках для встановлення
хуліганського мотиву потрібно враховувати обставини вчинення конкретного
злочину, за яких дії винного спрямовані
не на людину (потерпілого від злочину)
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чи предмет злочину, а на громадський
порядок. Тобто вчиняються з очевидними для оточуючих зневагою та порушенням існуючих в суспільстві правил
поведінки та моралі.
3. Іншою ознакою суб’єктивної сторони, яка нерозривно пов’язана та взаємообумовлена з мотивом, є мета (ціль)
злочину. Лише у своїй сукупності зазначені ознаки дають вичерпне уявлення
про спрямованість поведінки злочинця.
Будь-яка поведінка людини, у тому
числі і злочинна, має свої мотиви та
спрямована на досягнення визначеної
мети. Однак ці явища не є тотожними
та мають різне значення.
Формування мотиву зумовлює і постановку певної мети. Мотив є рушійною силою, яка веде суб’єкта до досягнення мети. Якщо стосовно мотиву
можна задати питання, чому особа здійснила суспільно небезпечне діяння, то
стосовно мети — до чого вона прагне.
Таким чином, мета визначає спрямованість дій особи [26, с. 453].
Отже, мета злочину — це ідеальна
(уявна) модель майбутнього бажаного
результату, до спричинення якого прагне правопорушник шляхом вчинення
злочину [7, с. 70].
Мета для досліджуваного складу
злочину, як вже зазначалось, є факультативною ознакою, проте її встановлення також має значення для правильної кримінально-правової кваліфікації дій та призначення покарання.
Для хуліганства, як злочину, що вчиняється з прямим умислом, мета є невід’ємним явищем.
Серед дослідників хуліганства існують різні думки щодо встановлення
мети цього злочину.
І. М. Даньшин зазначав про відсутність чіткої мети у хулігана, що призводить до поєднання її з мотивом,
та  полягає у здійсненні хуліганських
дій [11, с. 94, 95].
На думку Л. Ш. Берекашвілі, мета
хуліганства — грубо порушити громад-
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ський порядок та проявити явну неповагу до суспільства [27, с. 5].
Подібної думки дотримується і
В. В. Налуцишин, він наголошує, що
«хуліганству притаманна одна мета —
порушити громадський спокій шляхом
приниження честі і гідності потерпілої
особи із застосуванням усвідомленого
насильства, в основі якого лежать особлива зухвалість і винятковий цинізм,
оскільки це діяння вчиняється шляхом
реалізації мотивів, які спрямовують дії
винуватої особи на досягнення ситуативних цілей» [8, с. 119].
Інший вчений — В. О. Калашнік визначає мету хуліганства як подумки змінену відповідно до потреб суб’єкта дійсність. Тобто «винний, грубо порушуючи своєю поведінкою громадський порядок і проявляючи явну неповагу до суспільства, має цілком визначену кінцеву
мету: привнести в свідомість інших осіб,
поза їх волею і бажанням, уявлення про
власну значимість та вагомість, причому
коло цих осіб може бути як визначеним
(за наявності публічності), так і безадресним (при відсутності такої)» [21, с. 119].
Деякі з наведених позицій авторів
викликають заперечення.
Мета хуліганства є самостійною факультативною ознакою суб’єктивної
сторони злочину і поєднання її з мотивом (обов’язковою ознакою), а фактично їх ототожнення, суперечить законодавчій конструкції цього діяння. Цілі
цього злочину, дійсно, важко визначити, наприклад, через раптовість їх виникнення, або ж їх чисельність, безглуздість, малозначність. Нерідко навіть
самі злочинці під час вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння наступного дня не можуть пригадати або
пояснити мету своїх дій. Проте складність встановлення мети цього злочину
не свідчить, що вона відсутня.
Формулювання мети хуліганства як
порушення громадського порядку прирівнює її з такою обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього складу
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злочину, як суспільно небезпечне діяння. Дія, тобто грубе порушення громадського порядку, що супроводжується
особливою зухвалістю чи винятковим
цинізмом, — єдина можлива форма
вчинення хуліганства.
Встановлюючи мету досліджуваного злочину, на нашу думку, слід виходити з існуючого у науковій та практичній
діяльності підходу до формулювання
цієї ознаки складу злочину через передбачений диспозицією статті мотив.
Таким чином, мету хуліганства, тобто майбутній бажаний результат протиправних дій суб’єкта злочину, можна
визначити як зухвале та цинічне вираження явної неповаги до суспільства,
яке проявляється зовні шляхом грубого
порушення громадського порядку.
Додатково зазначимо, що мета хуліганства може проявлятись по-різному.
Наприклад, особи вчиняють хуліган-

ські дії задля самоствердження за рахунок приниження інших, протиставлення себе іншим громадянам, демонстрації зневаги до оточуючих, фізичної переваги, п’яної вдачі чи бешкету, вседозволеності та безкарності.
У підсумку відзначимо, що суб’єктивна сторона хуліганства характеризується такими обов’язковими ознаками,
як вина та мотив злочину. Водночас істотне значення для правильної кваліфікації хуліганства залежно від обставин
конкретної справи має також встановлення та правильна оцінка такої ознаки,
як мета злочину, що досить часто ігнорується в правозастосуванні.
Наукове вивчення наведених ознак
є важливим для подальшого розвитку
вчення про суб’єктивну сторону злочину у теорії кримінального права з метою вдосконалення конструкції аналізованих кримінально-правових норм.
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Аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ
КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА МИТНИЦЯХ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Oliynyk D. O. Regional Features of Extension of Corruption Crime on Customers of the State Physical Service of Ukraine
Abstract. The article deals with the «geography» of the commission of corruption
crimes at the customs offices of the State Fiscal Service of Ukraine (DFS), has been
proved the connection between the illegal movement of goods and vehicles, smuggling
and corruption practices of officials of the customs authorities. Several areas of corrupt
activity of officials of regional customs offices of the DFS were established, namely: assistance in the abuse of individuals by the right to import goods without taxation, including using the international system of returning value added tax (VAT) «Tax Free»; assistance to subjects of foreign economic activity in customs fraud; corruption provision of
the transfer of non-declared goods, as well as smuggling and counterfeit goods to the
customs territory of Ukraine.
Key words: shadow trade, smuggling, customs fraud, regional crime, corruption, customs.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У кримінології дослідження «географії злочинності» покликано встановити та пояснити тенденції
нерівномірного поширення злочинності на території держави, а також зв’язки
між різними видами злочинно сті. Корупційна злочинність на митницях супроводжує економічну злочинність у
сфері зовнішньоторговельної діяльності. За даними Федерації роботодавців
України значна частина великих компаній здійснюють експортно-імпортні
операції за «сірими» або «чорними» схемами і не сплачують податків взагалі.
Від товарів, що офіційно розмитнюються тільки 50 % платежів надходить
до державного бюджету України. Решту складає корупційна складова, розмір
якої становить 40 млрд грн на рік [1]. На
усій протяжності державного кордону є
криміногенно ризиковані напрями і ділянки, через які проходять маршрути
переміщення не задекларованих това-
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рів та контрабанди до держав членів
Європейського Союзу. В експертному
середовищі висловлюється судження
про причетність митної адміністрації та
правоохоронних органів до корупційного прикриття руху через лінію державного кордону України не задекларованих товарів, валюти і предметів контрабанди [2, с. 62]. Доки такі канали
працюють, жодні реформи митної
служби не вплинуть на зниження рівня
корумпованості державної митної служби України. До того ж, залишається
лише здогадуватися на що витрачається
корупційний капітал, зібраний на митницях ДФС України.
Аналіз останніх досліджень. Перші згадування про корупцію в митній
сфері зустрічаються в роботах, присвячених протидії контрабанді. Серед науковців, які вказували на зв’язок контрабанди і корумпованості працівників
митних органів слід назвати Л. І. Аркушу, І. М. Базарука, Є. П. Гайворонсько-

Олійник Д. О. Регіональні особливості поширення корупційної злочинності
на митницях Державної фіскальної служби України

го,  Є. Л. Косяка,  О. О. Кравченка,
О. І. Харабєрюша, В. М. Шевчука та ін.
Аналогічного висновку дійшли дослідники транснаціональної організованої
злочинності.  У  наукових  працях
М. Г. Вербенського,  Є. В. Расюка,
Н. Є. Міняйла,  В. А. Тимошенка,
О. Ю. Шостко та інших стверджується
про нерозривний зв’язок транснаціональної організованої злочинності з корупцією серед працівників митниць і
правоохоронних органів. Низка публікацій О. Ю. Бусол, Б. М. Головкіна,
Є. В. Додіна, О. І. Добровольського,
С. М. Івасюка,  Д. С. Машлякевича,
С. О. Філіпова присвячені питанню
протидії корупційним злочинам в системі митних органів.
На сьогодні можна констатувати,
що спільними зусиллями вчених різних
галузей права осмислено явище корупції в системі митних органів та його
причини, дослідженні типові прояви,
запропоновані заходи запобігання.
Триває робота над формуванням нового напряму наукових досліджень у кримінології, а саме: запобігання корупції в
системі митних органів, накопичено
чимало нових знань і уявлень про правову природу цього явища. Разом з тим
існує потреба зосередження наукового
пошуку на окремих сторонах явища, зокрема вивчення особливостей регіонального поширення корупційної злочинності на об’єктах митної інфраструктури, а саме: митницях ДФС.
Встановлення та пояснення тенденцій регіонального поширення корупційної злочинності має не тільки теоретичне значення. Вирішення цього
завдання носить практичну спрямованість, оскільки визначення об’єктів першочергового антикорупційного контролю дозволить раціонально перерозподілити сили і засоби правоохоронних органів та зосередитися на найбільш проблемних ділянках державного кордону України, розробити у майбутньому конкретні рекомендації щодо

комплексу заходів запобігання, враховуючи регіональну специфіку роботи
митниць ДФС.
Метою статті є дослідження регіональних особливостей поширення корупційної злочинності на митницях ДФС
та встановлення зв’язків з незаконним переміщенням товарів і предметів контрабанди через державний кордон України.
Виклад основного матеріалу. Під
корупційною злочинністю в митній
сфері розуміють систему корупційних
злочинів і злочинів, пов’язаних з корупцією, що вчиняються посадовими особами митних органів при застосуванні
законодавства з питань державної митної справи у відносинах з особами, які
переміщують товари і транспортні засоби через державний кордон України,
а також при взаємодії з іншими органами держави, що забезпечують митну
діяльність [3, c. 285]. За даними Державної фіскальної служби України кількість корупційних злочинів, що вчиняються посадовими особами митних
органів щороку зростає: 2014 р. — 92,
2015 р. — 175, 2016 р. — 189. Збільшується кількість осіб, яким оголошено пі
дозру у вчиненні корупційних злочинів:
2014 р. — 12, 2015 р. — 24, 2016 р. — 67.
У структурі облікованих корупційних
злочинів переважують зловживання
владою та службовим становищем —
ст. 364 Кримінального кодексу України
(39, 94 і 87 відповідно по рокам), а також
одержання неправомірної вигоди —
ст. 368 Кримінального кодексу України
(8, 26 і 30 випадків відповідно) [4]. Все
це свідчить про зростання рівня корупції на регіональних митницях ДФС
України і потребує докладного аналізу.
Україна має спільний кордон з сімома державами: Республіка Польша, Словацька Республіка, Угорська Республіка,
Румунія, Республіка Молдова, Російська
Федерація, Республіка Білорусь. Загальна протяжність Державного кордону
України становить 6992, 982 км [5]. Митна інфраструктура держави включає
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27  регіональних митниць ДФС, 149
митних постів, 196 пунктів пропуску через Державний кордон України [6].
Для надання об’єктивної кримінологічної характеристики корупційної
злочинності на митницях ДФС ми
провели узагальнення кримінальних
проваджень, розглянутих районними
судами за адміністративно територіальною юрисдикцією. Вибірковий масив включав розглянуті судами кримінальні провадження за наступними
статтями Кримінального кодексу України: 358 КК — підроблення  документів,  печаток, штампів та бланків,
362 КК — несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (ком
п’ютерах), 364 КК України — зловживання владою та службовим становищем, 365 КК — перевищення влади
або службових повноважень працівником правоохоронного органу, 366 КК —
службове підроблення, 367 КК —
службова недбалість, 368 КК — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, 369 КК — пропозиція,
обіцянка або надання неправомірної
вигоди службовій особі, 369-2 КК —
зловживання впливом, що були розглянуті упродовж 2012–2017 рр. районними судами. Вказаний перелік включає корупційні злочини, а також злочини пов’язані з корупцією, що вчинялися посадовими особами митних органів. Всього узагальнено 55 кримінальних проваджень, по яким винесені обвинувальні вироки районними судами
Волинської, Донецької, Закарпатської,
Чернігівської, Херсонської, Львівської,
Одеської, Харківської, Миколаївської,
Сумської, Луганської областей України,
а також Автономної Республіки Крим.
Судами інших областей дана категорія
кримінальних проваджень за вказаний
період не розглядалася.
За результатами узагальнення кримінальних проваджень встановлені
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особливості регіонального розподілу злочинних посягань.
Половина корупційних злочинів
вчиняється на західній частині України
у пунктах пропуску через державний
кордон України, розташованих у Львівській, Закарпатській та Волинській областях (50,8%). Майже кожен четвертий
злочин (23,7%) вчиняється у пунктах
пропуску через морський кордон України в Одеській та Миколаївській областях. Третє місце за кількістю вчинених
корупційних злочинів посідає східна
ділянка Державного кордону України,
що перебуває у зоні обслуговування
Харківської та Сумської митниць ДФС і
їх відокремлених структурних підрозділів (12,7 %), а також Донецької і Луганської митниць ДФС (5,5 %). Решта корупційних злочинів вчиняються посадовими особами територіальних підрозділів інших регіональних митниць
ДФС України.
З наведеного убачається три основні тенденції: 1) корупційні злочини
вчиняються на прикордонних (зовнішніх) митницях, розташованих на сухопутній і морській ділянках Державного
кордону України, а саме: на заході —
з країнами Європейського Союзу, на
сході — з Російською Федерацією, на
півдні — з Молдовою та Румунією; 2) за
вказаними напрямами проходять основні транспортні і товарні потоки в
режимах «експорт», «імпорт» і «транзит», а також пролягають маршрути переміщення контрабанди і контрафактних товарів; 3) на зазначених ділянках
кордону розміщено найбільші за штатним розписом і пропускною спроможністю міжнародні пункти пропуску через Державний кордон України, а також
зосереджено основні сили та засоби
правоохоронних органів, до завдань
яких належить протидія корупційним
злочинам з боку посадових осіб митних
органів ДФС.
На західній частині України проходить сухопутна ділянка державного
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кордону України з Республікою Польща, Словацькою Республікою та Угорською Республікою. На кордоні з республікою Польща розміщено 14 пунктів міжнародних пропуску автомобільного та залізничного сполучення, на
кордоні зі Словацькою республікою —
5 міжнародних пунктів пропуску автомобільного, залізничного і пішохідного
сполучення, на кордоні з Угорською
Республікою 7 міжнародних пунктів
пропуску автомобільного і залізничного сполучення [5].
У західному регіоні корупційна діяльність керівного та інспекторського
складу митних постів і митниць спрямована на забезпечення руху через митний кордон контрабанди і контрафактних товарів, а також сприяння суб’єктам господарювання і фізичним особам
в порушеннях встановленого порядку й
умов переміщення товарів і транспортних засобів на митну територію України та за її межі. Особливістю корупційних практик у західному регіоні є побудова корупційних мереж на основі сімейних та родинних зв’язків, ділових
відносин митників з правоохоронними
органами, підприємцями та контрабандистами на місцевому рівні. Втім, загальновідомі факти системної корупції,
службових зловживань і хабарництва в
діяльності посадових осіб митних органів західних регіонів рідко знаходять
своє підтвердження у розглянутих судами кримінальних провадженнях. І це
при тому, що за даними Всесвітньої
митної організації у 2016 р. Україна
вийшла на перше місце серед країн, що
постачають контрабандні сигарети на
територію країн ЄС (майже 40% чорного ринку). Річний обіг тіньового тютюнового ринку становить близько 450 млн
доларів США. Протягом 2015 та 2016 рр.
контрабанда українських сигарет зросла
більш, ніж в 10 разів і сягнула 5,8 млрд
штук [7]. Без сплати корупційної ренти
керівництву територіальних митних і
правоохоронних органів здійснювати

організовану контрабанду в таких
масштабах неможливо.
Інший напрям корупційної діяльності митних органів полягає в одержані
неправомірної вигоди за сприяння в
зловживанні фізичними особами правом на ввезення товарів без оподаткування, у тому числі з використанням
міжнародної системи повернення податку на додану вартість (VAT) «Tax
Free». Міністерство фінансів Республіки Польща повідомляє, що з 2013 року
по 1-й квартал 2017 року за документами Tax Free без сплати ПДВ і митних
зборів в Україну було ввезено товарів
на суму понад 3,5 млрд євро. Зазначене
відомство зареєструвало 10,9 млн бланків Tax Free. Середня сума по одному
бланку становить 323 євро [8].
Згідно ст. 374 МК України фізичним особам дозволяється ввозити у
ручній поклажі або супроводжувальному багажі один раз на добу товари (за
винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не
перевищує 50 кг без декларування і
сплати митних платежів. Водночас, за
чинним законодавством ЄС у разі купівлі товарів на території будь-якої країни
ЄС та вивезення за межі території ЄС
підлягає поверненню податок на додану вартість частково або повністю від
вартості товару, купленого в країнах
членах ЄС. Наведені положення національного і міжнародного законодавства
використовуються бізнес-структурами
для одержання тіньових доходів. Під
прикриттям щоденного увезення на
митну територію України фізичними
особами товарів широкої номенклатури насправді працює злочинна схема
ухилення від оподаткування, що має корупційне забезпечення з боку адміністрацій територіальних митних органів
ДФС та уповноважених підрозділів по
запобіганню контрабанді. Механізм переміщення товарів через пункти пропуску працює так. Поблизу лінії дер-
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жавного кордону України із суміжними
країнами ЄС великоваговими транспортними засобами переміщуються
великі партії продовольчих та господарських товарів, які дрібняться на перевалочних базах на дозволені до безмитного ввезення за бланком TAX
FREE обсяги і розподіляються між фізичними особами у ручній поклажі.
Далі, громадяни за винагороду у 150200 грн переміщують як особисті речі
чужий товар смугами руху «зелений коридор» на митну територію України і в
умовленому місці передають його не
доброчесним підприємцям. З кожного
заповненого бланку TAX FREE посадовим особам митних постів виплачується неправомірна вигода у розмірі 10–
20 грн. За приблизними оцінками експертів за перше півріччя 2017 р. тільки
з Польщі через пункти пропуску автомобільного сполучення було ввезено
товар на 1 438 963 євро за бланком TAX
FREE. За рік вказана сума подвоюється.
На цій схемі держава щорічно втрачає
мінімум 450 млн євро податків [9].
Окрім зазначених, на території західних областей існують й інші види
організованої злочинної діяльності за
участю посадових осіб митних органів.
Однією з найбільш масштабних, є ввезенням автомобілів з іноземною реєстрацією на митну територію України в
режимі тимчасового ввезення на один
рік за правилами Стамбульської конвенції «Про тимчасове ввезення». Згідно ст. 118 МК України при поміщенні
транспортних засобів комерційного
призначення у митний режим тимчасового ввезення та їх реімпорті до закінчення строку, встановленого митним
органом, до цих транспортних засобів
застосовується умовне повне звільнення від оподаткування митними платежами. Зазначені транспортні засоби повинні бути зареєстровані на території
іншої держави на ім’я нерезидента.
Проте, вони можуть використовуватись
третіми особами, навіть якщо вони за-
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реєстровані або тимчасово проживають на території України [10]. Для цього власником транспортного засобу з
іноземною реєстрацією (юридична
або фізична особа-нерезидент) достатньо надати довіреність про передачу права користування строком до
одного року особі, зареєстрованій в
Україні, що є підставою для митного
оформлення в режимі «тимчасове ввезення». Однак встановлений порядок
ввезення транспортних засобів та умови виконання зазначеного митного режиму насправді використовуються для
уникнення від сплати податків і митних платежів. Це неабияк стимулює
корупційні дії посадових осіб митних
органів  щодо  необґрунтованого
оформлення транспортного засобу в
режимі тимчасового ввезення. За даними ДФС понад 63,9 тис. транспортних
засобів комерційного та особистого
призначення з іноземною реєстрацією
ввезених протягом 2015–2017 років в
режимі транзиту та тимчасового ввезення, перебувають в Україні з порушенням терміну [11].
Наступною особливістю географічного розподілу корупційних злочинів є їх зосередження у пунктах пропуску морського сполучення, підпорядкованих Одеській і Миколаївській митницям ДФС. На морській ділянці розміщено 20 пунктів пропуску через Державний кордон України [5]. Через
пункти пропуску морського сполучення проходить міжнародний трафік
важких наркотиків героїнової групи за
Балканським маршрутом «Південна дорога» (порти: «Одеса–1, 2, 3», «Іллічівськ–1, 2», «Скадовськ», «Ізмаїл-торговий порт», «Рені-торговий порт» і
далі чорним морем через Турецьку
Республіку та Грецьку Республіку до
Італійської Республіки та в інші країни
Європи [12, c. 5–6]. Втім, кримінальних
проваджень за злочинами відповідної
категорії за участю посадових митних
осіб митних органів немає жодного.
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Також відомо, що через морські
порти м. Одеси, м. Іллічівська, м. Миколаїв завозиться основна маса товарів
широкого вжитку з Китайської народної Республіки і Турецької Республіки
контрабандним шляхом для реалізації в
оптово-роздрібній мережі на території
нашої держави. Як випливає з неурядових Інтернет джерел, корупційні схеми
в морських портах включають підміну
товару, зниження його ваги і зміну товарної класифікації.
Підміна товару полягає в заміні
вмісту контейнерів на шляху прямування від вантажного терміналу морського порту до пунктів пропуску, розташованих в області. У таких випадках,
товар з вищою фактурною вартістю
замінюється на товар з нижчою фактурною вартістю, від розміру якої залежить ставка ввізного мита і сума сплачених платежів. Заниження ваги здійснюється через недостовірне заявлення
у вантажних митних деклараціях вагових показників товарного контейнера,
від яких нараховується митна вартість і
сплачуються податки. У випадку пересортування, відбувається завідомо неправильна класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ
ЗЄД) при їх декларуванні шляхом зміни коду, перекладення з однієї товарної позиції та іншу, з меншою ставкою
мита, що дозволяє занизити ціну нарахованих митних платежів [13].
На східній ділянці Державного кордону України з Російською Федерацією
у зоні діяльності Харківської та Сумської митниць ДФС вчиняється понад
кожен десятий корупційний злочин у
сфері здійснення митних процедур.
Такі незначні показники пов’язані із багаторазовим зменшенням експортно-імпортних операцій з Російською
Федерацією через військову агресію
проти України і різким зменшенням
обсягів незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через російсько-український кордон.

Підозріло низький показник вчинених корупційних злочинів службовими
особами митниць Луганської і Донецької областей (5,5 %) частково пояснюється малою кількістю функціонуючих митних постів, а саме: в зоні діяльності Луганської митниці — 4 пукти
пропуску, Донецької митниці — 9 пун
ктів пропуску [5]. Проте, специфіка переміщення товарів і транспортних засобів до тимчасово окупованої території
полягає в тому, що основний потік товарів проходить не через митні пости,
розміщені на підконтрольній Україні
території, а через розташовані на лінії
розмежування з територією проведення
антитерористичної операції контрольні пункти в’їзду/виїзду. Державний контроль за законністю переміщення товарів фізичними особами і суб’єктами
господарювання у контрольних пунктах в’їзду/виїзду до району проведення
антитерористичної операції забезпечують підрозділи суб’єктів боротьби з тероризмом, до складу яких митні органи
ДФС не входять. Іншими словами, митна діяльність посадовими особами митних органів у зоні проведення антитерористичної операції не здійснюється.
Висновки. Переважна частина корупційних злочинів вчиняється посадовими особами митниць і митних постів,
розташованих на західній ділянці державного кордону України сухопутного
сполучення, а також у пунктах пропуску
південної ділянки державного кордону
морського сполучення. На цих напрямах зосередженого канали незаконного
переміщення товарів і предметів контрабанди через лінію державного кордону. Індикаторами корумпованості
посадових осіб митних постів виступають нерівномірне переміщення товарів
і транспортних засобів через окремі
митні пости у зоні діяльності однієї
митниці ДФС, найбільша кількість митних оформлень товарів на окремих
митних постах ДФС і при цьому наявність недоїмки платежів до державного
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бюджету, зосередження маршрутів руху
основних товаротранспортних потоків
через окремі пункти пропуску через дер-

жавний кордон України, а також одиничні випадки виявлених фактів корупційних правопорушень на цих постах.
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Abstract. In the article, the author researched and legal principles of supporting police
functions in the provision of municipal security. The author gave a legal definition of the
term «support of the policing in the areas of providing municipal security». Also, the
author investigated the prerequisites for development of enhanced police and civil society cooperation. In the conclusion, the author noted the necessity of improving of the
legislative regulation in a participatory mechanism of the policing security functions at
local self-government.
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Як відомо, система правоохоронних
органів є однією із найважливіших
складових забезпечення безпеки, законності та правопорядку, протидії злочинності та правопорушенням у державі. Злагоджена та ефективна робота поліції — фундаментальна запорука стабільності та процвітання. Разом з цим,
стає очевидно, що нав’язані десятиріччями стереотипи сприйняття роботи міліції як адміністративно-карального органу на сьогодні не виправдовують себе і
не можуть становити демократичну засаду функціонування громадського суспільства. Ситуація, що склалась на сьогоднішній день в Україні, вимагає переосмислення діяльності правоохоронних
органів особливо на місцях, в силу проведення реформи децентралізації.
Актуальність наукових досліджень
на фоні активізації реформ очевидна.
Втім, якщо інтерес правників більшим
чином зорієнтований на загальних питання місцевої безпеки (Т. М. Барановська,  С. В. Чумаченко,  С. І. Лекарь,
Є. В. Жадан, Т. В. Маматова, О. І. Амоша), то окремі її аспекти все ж потребу-
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ють напрацювань. Одним із них виступає питання підтримки діяльності органів поліції як важливої складової забезпечення муніципальної безпеки. Аналіз
організаційно-правових засад такої діяльності є невід’ємним аспектом національної адміністративної реформи, яка
активно втілюється та обговорюється в
середовищі соціуму.
Слід відзначити, що допомога та підтримка органів влади віднедавна стала
актуальним і, як підтверджено провідними практиками урядування, перспективним напрямком державно-владної взаємодії. Проте, перш ніж перейти до з’ясування адміністративно-правового регулювання питань забезпечення муніципальної безпеки шляхом підтримки діяльності поліції, доцільно з’ясувати онтологічну сутність даної категорії.
Необхідність забезпечувати підтримку поліції з’явилася із усвідомленням значущості та ефекту від взаємодії
правоохоронних органів та населення.
У регіональному середовищі, де спостерігається наближеність контактів населення та поліції, глибша інтеграція пра-
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воохоронців в життя громади повинна
віддзеркалюватися і у зворотному зв’язку населення, залученні громадян до
співробітництва та стимулювання їх
різноманітної допомоги поліції у виконанні конкретних завдань із забезпечення муніципальної безпеки.
У розрізі місцевого самоврядування
за кращими міжнародними стандартами правоохоронна діяльність органів
правопорядку відбувається у формі
сommunity рolicing, як нової філософії поліцейської діяльності, започаткованої
Томом Поттером, колишнім начальником Бюро поліції Портленда. В її основу
лягли ще так звані принципи «Peelian
Principles», за яких вважалося, що поліцейські це ті самі громадянами, але у військовій формі і вони можуть виконувати
свої повноваження лише за суспільної
згоди та довіри до них громади [10].
Впровадження сommunity рolicing в
Україні є яскравим прикладом трансформації адміністративно-правових
відносин на новий якісний рівень, де
«людиноцентристська» ідеологія перетворює громадян на «клієнтів» у щоденній діяльності поліції. Так звана «нейтралізація» та реформація із адміністративно-владного на сервісно-правоохоронний статус поліції, як учасника адміністративно-правових відносин, почала
відбуватись лише віднедавна і стала новелою досліджень адміністративно-пра
вової науки. У середині 90-х на початку
2000-х років для багатьох правників-адміністративістів поліцейська діяльність
була лише елементом апарату примусу,
розпоряджання та підкорення. Наприклад, О. М. Бандурка визначає діяльність органів внутрішніх справ як адміністративну, специфічну, виконавчо-розпорядчу, підзаконну, державно-владну
діяльність з організації та здійснення
охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, попередження й припинення злочинів та інших правопорушень [2, с. 2]. Адміністративна
діяльність органів внутрішніх справ, на

думку І. П. Голосніченка, — це урегульована нормами адміністративного
права їх виконавчо-владна діяльність,
яка спрямована на забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх
прав і свобод, законних інтересів, громадського порядку, громадської безпеки та боротьбу з правопорушеннями [1, с. 4]. Неможливо стверджувати
про хибність означених термінів.
Вони цілком корелюються із класичними засадами адміністративної правоохоронної діяльності, згідно з якою
органами міліції здійснюються свої
повноваження через реалізацією методів переконання та примусу, застосування сили, зброї і т. д.
На наш погляд, сутність діяльності
органів державної влади носить соціальні начала, а її призначення кореспондується із створенням благ для суспільства. Говорячи про органи внутрішніх
справ, то такими благами, серед-іншого, є правопорядок та безпека. А тому
питання про організацію взаємодії
владних інституцій — поліції та невладних суб’єктів (фізичних, юридичних
осіб) у різних формах, засобах та методах повинно завжди стояти на першому
плані, аніж сповідування самостійних
інтересів кожної зі сторін. У реаліях
правоохоронної діяльності поліцейська
взаємодія із населенням не абстрагується до абсолютизованого обов’язку
спільно викривати злочини, вживати
заходи профілактики правопорушень,
надавати докази для притягнення винних до відповідальності і т. д. Це лише
поведінка осіб рекомендаційного, бажаного характеру, що буде вносити позитивні результати у досягненні мети, у
якій зацікавлена кожна сторона.
У ракурсі вищезазначеного виникає
дилема із поєднанням адміністративно-владного (поліцейського) статусу та
організаційного, оскільки, як вірно зазначає А. Т. Комзюк, озброєність, безпосередній примус, сила (причому в
широкому розумінні від простого доти-
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ку до насильницького позбавлення
життя) — це ті основні відмінності, які
дають можливість відрізнити поліцію
від правоохоронних органів [3, с. 13–14].
Проте, такі владно-примусові засоби та
методи діяльності органів поліції та правопорядку — це крайні безальтернативні форми забезпечення безпеки, протидії злочинам та правопорушенням. А виключний науково-правовий, політичний та соціально-психологічний інтерес
саме на такій стороні нав’язує системне
усвідомлення невірних пріоритетів роботи поліції. У кінцевому підсумку зміна
правозастосовного пріоритету із примусу на роз’яснення, зауваження, пропозицію, рекомендацію — це завдання, у
тому числі, стратегії форми діяльності
поліції в Україні, що особливим чином
повинно відобразитися на місцях.
Прийнятий в рамках реформи Закон України «Про Національну поліцію» від 12.07.2017 вніс суттєві правові
зміни в співробітництво поліції з органами місцевого самоврядування та населенням. Досить позитивним, на наш
погляд, виглядає закріплення норми
про співробітництво поліції з органами
місцевої влади у ст. 5 озвученого Закону [6]. Таким чином, органи місцевої
влади декларуються повноцінними
суб’єктами співпраці.
У продовження досліджуваного
предмету слід відзначити, що ще однією із суттєвих правових конструкцій
щодо правового регулювання підтримки діяльності органів поліції у реалізації
їхніх безпекових завдань, є положення
ст. 89 Закону України «Про Національну поліцію», у якому йдеться про можливість організації спільних проектів з
громадськістю на місцях. У п. 2 зазначеної статті, зокрема міститься вказівка на
призначення такої співпраці, а саме на
виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, і сприяння застосуванню сучасних методів для підвищення результативності та ефективності здійснення
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такої діяльності [6]. Більш того, вважаємо за можливе застосування такої конструкції у більш глобальних цілях підтримки безпекової діяльності.
Продовжуючи аналіз, необхідно
звернути увагу, що одним із суб’єктів,
який найбільшим чином має комунікацію із місцевим населенням, є дільничні офіцери поліції. Згідно з Інструкцією з організації діяльності дільничних
офіцерів поліції, діяльність дільничних
офіцерів здійснюється в межах території обслуговування поліцейської дільниці із чисельністю населення що не перевищує 6 тис. осіб у сільській місцевості та 7 тис. осіб — у містах [4].
Огляд нормативно-правових актів
наводить на думку щодо відсутності законодавчого регулювання прямих
форм участі у сприянні роботи поліції
в напрямку забезпечення місцевої безпеки. Це ж стосується і положень Інструкції з організації роботи дільничних офіцерів поліції. Так, до прикладу,
в окремому розділі Інструкції «Взаємодія з населенням» відмічено ключову
засаду партнерства. Проте більшою мірою, взаємодія з населенням дільничного поліцейського відбувається з його
ініціативи. Щодо населення, громадських організацій, комунальних підприємств, органів місцевої влади, то їм відводиться пасивна роль можливої участі,
до того ж за їхнього бажання. Звичайно, надання допомоги є виключно добровільним діянням, тим не менш, адміністративно-правове поле не містить
стимулів та мотивацій до активності з
боку самого населення. З метою долучення місцевої громадськості до участі у
безпековій діяльності, на наш погляд,
необхідно, по-перше, виокремити самостійні форми надання допомоги поліції у протидії правопорушенням та
злочинам, реалізації інших завдань, що
визначаються в Інструкції; по-друге, регулярно організовувати зустрічі, конференції спільно з населенням та зацікавленими організаціями щодо ініціюван-
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ня вжиття безпекових заходів, у зв’язку з
тими чи іншими ситуаціями, факторами, чинниками, які склалися на місцевості; по-третє, розширити джерела інформаційної доступності місцевого
поліцейського шляхом створення гарячої лінії та її рекламації, створення публічної сторінки в соціальних мережах,
створення інтернет-груп для обговорення подій та небезпек, які сталися на
місцевості тощо.
Як відомо, на діяльність дільничних
офіцерів поширюється законодавство
про поліцію, тому, в Інструкції видається доцільним виокремлення наступних
форм сприяння роботи офіцеру: допомога у запобіганні вчиненню правопорушень, у тому числі стосовно осіб, які
перебувають у складних життєвих обставинах; покращення матеріально-технічного забезпечення поліцейської
станції та умов роботи, зокрема, за рахунок коштів органів місцевої влади,
донорів тощо; висловлення об’єктивних думок та потреб щодо роботи поліцейського з метою удосконалення його
діяльності [4].
Здавалося б, основним легітимним
джерелом сприяння поліції в розрізі муніципальних владних інституцій повинен бути Закон України «Про місцеве
самоврядування». Але й в найбільш імовірних положеннях, які регламентують
повноваження органів місцевої влади,
міститься лише загальний абстрактний
припис наступного змісту: «…сприяння діяльності органів суду, прокуратури,
юстиції, служби безпеки, Національної
поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби
України» [5]. Вважаємо, що означений
підхід є юридично неконкретизованим,
навіть незважаючи на праводекларативний характер, оскільки у ньому відсутні
форми, методи та засоби «сприяння»,
до того ж відсутня вказівка на мету та
сферу допомоги. Дане положення потребує або скасування, або внесення до

нього уточнень, оскільки існуюче його
формулювання вимагає прийняття
Урядом чи органами місцевого самоврядування актів, які б визначали порядок такого роду взаємодії.
Спеціалізований нормативний акт у
сфері участі громадян у здійсненні громадського порядку, а саме Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» [9] встановлює свою специфіку
взаємодії з правоохоронними органами
та службами порятунку на місцях. Вже в
ст. 1 зазначеного Закону міститься пряма вказівка на види сприяння громадян,
а саме: запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів; захист життя та здоров’я громадян,
інтересів суспільства і держави від протиправних посягань; рятування людей і
майна під час стихійного лиха та інших
надзвичайних обставин [9].
Звертається увага, що зазначені
види сприяння можуть вважатися легітимними лише за умови об’єднання
громадян в громадські об’єднання (формування), які повинні бути належним
чином створені та зареєстровані.
Що стосується конкретних видів
сприяння роботи органів Національної
поліції, то в ч. 1 ст. 9 Закону України
«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» до них віднесено чотири наступних: надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки,
запобіганні адміністративним проступкам і злочинам; інформування органів
Національної поліції про вчинені або
ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань; сприяння органам Національної поліції у
виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів
держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою
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бездоглядністю і правопорушеннями
неповнолітніх [9].
Незважаючи не те, що в ч.1 ст. 9 зазначеного Закону встановлюється вичерпний перелік вищезгаданого сприяння, деякі особливості його реалізації
випливають із повноважень громадських формувань і, на наш погляд, також доповнюють їх список, а саме:
сприяння у припиненні громадських
правопорушень шляхом виконання
конкретних доручень керівника відповідного органу Національної поліції
(п. 1 ст. 10); ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних пра
вопорушень і злочинів (абз. 2 ст. 10);
внесення пропозицій щодо запобігання адміністративним правопорушенням
і злочинам, виникненню причин і умов,
що сприяють їх вчиненню органам місцевого самоврядування (п. 1 ст. 10).
Одним із елементів безпекової політики та соціального захисту є соціальний патронаж. Зазначений термін Закон України «Про соціальну адаптацію
осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» визначає
як допомогу звільненим особам шляхом здійснення комплексу правових,
економічних, організаційних, психологічних, соціальних та інших заходів, зокрема надання послуг, спрямованих на
їх соціальну адаптацію [8]. Тобто термін стосується діяльності post factum —
після вчинення особою злочину. Органи поліції виступають як одні із суб’єктів, на які покладаються повноваження
у сфері соціального патронажу, наприклад, щодо проведення перевірки прибуття звільненої особи до місця проживання в порядку, встановленому законодавством [8]. Ст. 23 Закону передбачається можливість соціального патронажу на добровільних засадах підприємствами, установами, організаціями, які
не є у державній власності, об’єднаннями громадян та самими фізичними осо-
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бами [8]. При цьому, ч. 1 ст. 23 Закону
передбачається навіть залучення коштів
з місцевих бюджетів органами місцевого самоврядування на конкурсній основі для суб’єктів, які забезпечують соціальний патронаж [8].
Розвиток інших видів допомоги та
підтримки поліції можливо досліджувати виходячи із різноманітних функцій,
які властиві поліції, як правоохоронному органу. Говорячи про функцію попередження злочинності, то згідно зі
ст.  6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативно-розшукова діяльність може проводитись з метою попередження та припинення злочинів, які готуються, осіб,
які готують вчинення злочину, осіб, які
переховуються від органів досудового
розслідування, слідчого судді, суду або
ухиляються від відбування кримінального покарання [7]. Ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», передбачається, що в системі
Національної поліції України, оперативно-розшукову діяльність здійснюють оперативні підрозділи кримінальної та спеціальної міліції [7]. Особливим чином ефективність та успішність
здійснення гласних та негласних заходів, пов’язаних із виявленням та попередженням злочинності, залежить від надання допомоги оперативним підрозділам. Ст. 11 Закону зазначається, що органи державної влади, підприємства,
установи, організації незалежно від
форми власності зобов’язані сприяти
оперативним підрозділам у вирішенні
завдань оперативно-розшукової діяльності. П. 13 ст. 8 Закону України «Про
оперативно-розшукову діяльність» для
поліцейських передбачено можливість
мати гласних і негласних штатних та
позаштатних працівників, які можуть
сприяти у проведенню оперативно-розшукової діяльності у формі: повідомлення про злочини та осіб, які їх
готують; надання інформації про факти та події, які їх відомі та можуть мати
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суттєве значення для викриття злочину;
проникати в злочинну групу та викривати злочинців; організовувати діяльність інших осіб, які перебувають у конфіденційному співробітництві.
Окреслений вид співробітництва,
так зване конфіденційне сприяння, певним чином виходить за межі адміністративно-правового, але його характеристика розширює уявлення про межі
можливого сприяння працівникам поліції на місцях. Разом з цим, йому властиві певні ознаки публічної взаємодії,
до яких необхідно віднести: по-перше,
предмет відносин торкається публічних
інтересів держави у сфері безпеки;
по-друге, одна із сторін не наділена
владними повноваженнями; по-третє,
учасники оперуються спільною метою,
яка носить загальне благо.
Висновки.
1. Отже, на підставі аналізу окресленого вище, можна констатувати, що підтримка поліції в напрямках забезпечення
муніципальної безпеки — комплекс правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, інформаційно-комунікативних заходів, реалізація яких спрямована на утвердження та підтримку клімату муніципального правопорядку, виявлення правопорушень (злочинів), їх
попередження та припинення, сприяння
захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина в межах відповідної територіальної громади.
2. Загалом констатується відсутність
системного підходу законодавця щодо
активізації залучення населення до надання допомоги органам поліції на місцях. Зазначене підтверджує комплек-

сний та системний аналіз діючих законів та підзаконних нормативно-правових актів (зокрема, профільного нормативного акту із зазначеного питання —
Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції, яка затверджена наказом Міністерства внутрішніх
справ від 28.07.2017 № 650), що вказує
на відсутність визначення в них формальних конструкцій форм та видів такого сприяння, а також мотиваційних
засобів підвищення громадської позиції.
На противагу цьому констатується
законодавча увага на формах взаємодії
поліції із населенням виходячи із ініціативи самої поліції. Вважаємо, що обґрунтованість такого підходу зумовлена
конституційним положенням щодо
способу та меж можливого обсягу дій
поліцейських як державних службовців.
Разом з тим, громадська активність та її
формальне закріплення в законодавстві
та підзаконних актах є не менш важливим фактором підвищення комунікативності в напрямку безпеки.
А тому рекомендовано Кабінету Міністрів України прийняти окремий
нормативний акт стратегічно-декларативного характеру щодо надання методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування та новостворених територіальних громад з урахуванням законодавчих новел та перспективних правових змін у реформі поліції і
місцевого самоврядування та визначити
перелік найбільших ефективних прийомів та способів залучення населення
до сприяння та допомоги поліції (дільничних офіцерів) у забезпеченні функції безпеки на місцях.
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Як і будь яка зі структурних частин
системи юстиції, система безоплатної
правової допомоги не може існувати відірвано від інших суб’єктів. Тим більше, саме призначення цієї системи передбачає широкий спектр зовнішньої
діяльності і налагодження спільної діяльності з численними правоохоронними, державними та неурядовими інституціями. Якість та ефективність
діяльності у сфері надання вторинної
правової допомоги обумовлена її призначенням та здатністю в повному обсязі забезпечити надання правових послуг. Натомість, правові послуги не
можуть бути надані та реалізовані виключно фахівцями, які залучені до діяльності суб’єктів правової допомоги,
крім того, предмет цієї допомоги часто
знаходиться в межах сфери діяльності
якогось іншого органу. Проаналізувавши деякі інформаційні публікації, які
стосуються питань налагодження співпраці різних інституцій у питаннях забезпечення правової допомоги, можемо констатувати, що на прикладному
рівні є достатня кількість повідомлень
про досвід організації спільної діяльно-

сті різних суб’єктів на різних рівнях, натомість достатнього теоретичного підґрунтя ці повідомлення не містять.
Отже, ми ставимо перед даною статтею
за мету проаналізувати теоретичні напрацювання з питань взаємодії і спираючись на них, розкрити особливості
співпраці суб’єктів надання безоплатної
правової допомоги з державними та недержавними інституціями.
Будь-яка держава, незалежно від ступеню її розвитку, забезпечуючи своє
завдання правопорядку й стабільності,
прагне розширити сферу свого впливу,
збільшити зони регулювання повсякденного існування суспільства та індивідів, зменшуючи їх свободи. Працюючи
на обмеження авторитаризму державної влади, інститути громадянського суспільства привертають увагу та проводять аналіз порушення прав людини,
відновлюють справедливість або зводять ці порушення до мінімуму. В ряді
випадків ці способи реагування суспільства є непрофесійними, надмірно емоційними та, подекуди, не правовими.
Але тим самим громадянське суспільство, притаманними лише йому мето-

153

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

дами досягає таких же цілей, що і
держава, стабільного розвитку та право
порядку, з уточненням про більше врахування інтересів членів суспільства,
громадян. Тому, виходячи із спільної
цілі, взаємостосунки громадянського
суспільства та влади повинні будуватися шляхом діалогу, держава має сприяти
громадським організаціям у розвитку та
набуття професіоналізму, що сприятиме досягненню ідеалів демократичної
правової держави [1, c. 151]
Сучасна адміністративно-правова наука достатньо багато розробок приділила питаннях взаємодії, співпраці, спільної діяльності, координації різних
органів та організацій. Існують різні теорії, концепції та розуміння самого процесу взаємодії, які в більшій мірі схожі
одна на одну, однак все одно містять теоретико-методологічне значення для
будь-якого наукового пізнання. Тому,
доцільним видається приведення деяких
позицій, які характеризують основні питання взаємодії як теоретичної категорії.
Зокрема, С. К. Гречанюк теорією
взаємодії в управлінні правоохоронними органами розуміє галузевий інститут
теорії управління правоохоронними
органами, який визначає закономірності ефективної організації спільної діяльності різних правоохоронних органів,
інших державних інституцій, які не відносяться до правоохоронних, недержавних організацій щодо досягнення
цілей правоохорони, котрі реалізуються на нормативно визначеній основі за
допомогою відповідних управлінських
відносин [2, c. 26]. Не відомо, наскільки
виправданим є формування окремої теорії, яка б визначала різні аспекти та засади організації спільної діяльності,
проте правильне розуміння того, яким
чином така діяльність повинна бути налагоджена, на наш погляд, повинна
бути підкріплена ґрунтовними науковими розробками. Природно, що згадана
теорія безумовно надає базове уявлення
про методологічні аспекти налагоджен-
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ня спільної діяльності (хоча і в сфері
управління правоохоронними органами). О. Безпалько з позицій системного
підходу визначає взаємодію як систему
взаємно обумовлених індивідуальних
дій, що пов’язані причинною залежністю [3]. Розглядаючи питання взаємодії, Т. Є. Мироненко зазначає, що важливими сутнісними характеристиками
взаємодії є наступні: 1) наявність впливу
її елементів один на одне; 2) взаємодія
завжди носить активний характер та
знаходить свій вияв у формі дій її учасників; 3) призначенням взаємодії є збереження та забезпечення ефективного
функціонування певної системи [4, c. 159].
Загадані теоретичні надбання, ми
можемо констатувати, що теоретичних
розробок проблем взаємодії суб’єктів
надання правової допомоги на даний
момент немає, визначення понять та
особливості взаємодії у досліджуваній
сфері на даний момент не розроблені
на належному рівні. Отже, під взаємодією суб’єктів надання безоплатної правової допомоги з державними та недержавними інституціями ми розуміємо
спільну, погоджену за часом, місцем та
іншими умовами, діяльність суб’єктів,
які наділені компетенцією надання безоплатної правової допомоги з державними та неурядовими інституціями у
питаннях надання правових послуг, а
також досягнення інших спільних цілей
обумовлених необхідністю забезпечення якісної реалізації цими суб’єктами
права на безоплатну правову допомогу.
Як і будь-яка взаємодія, спільна діяльність у досліджуваній сфері також
має свої особливості, специфічні цілі,
завдання, принципи та функції. У даному випадку, ми можемо також зауважити, що ознаками взаємодії в даній сфері
як теоретичної категорії необхідно визначити наступне:
1. Це спільна, погоджена за часом,
місцем та іншими умовами, діяльність
суб’єктів, які згідно з законом реалізують
право на безоплатну правову допомогу.
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2. Суб’єкти, що приймають участь у
спільній діяльності наділені компетенцією надання безоплатної правової допомоги.
3. Суб’єкти, що приймають участь у
спільній діяльності, окрім суб’єктів надання безоплатної правової допомоги,
можуть бути як державними, так і неурядовими.
4. Об’єднуючою метою спільної діяльності досліджуваних суб’єктів є якісна, завершена та результативна правова
послуга, яка повністю забезпечує реалізацію права особи на правову допомогу.
Необхідно також зробити деяке
припущення щодо того, що взаємодія у
сфері надання безоплатної правової допомоги може розглядатись в механізмі
співпраці держави, конкретного громадянина та інститутів громадянського суспільства. З цього приводу, у наукових
роботах з державного управління ми
знаходимо такі підходи до взаємодії:
1) безпосередня взаємодія — вирішення таких актуальних проблем, які
не можуть бути вирішені державою.
Така взаємодія має короткотерміновий
ефект, якщо вона не комбінується з одночасним впливом на зміну державної
політики у вирішенні цього питання;
2) консультативна взаємодія — направлення державної політики в необхідне русло. Громадські організації
винаходять шляхи представлення інтересів і проблем недостатньо репрезентованих груп через переговори з органами влади;
3) інноваційна взаємодія — розробка та впровадження нових напрямків
вирішення проблеми, впровадження
політики. Громадські організації набувають статусу цільових груп, які одночасно є отримувачами послуг і реалі заторами політики;
4) наглядова взаємодія — контроль
за прозорістю та відкритістю реалізації
державної політики [5, с. 4–8]. Така градація видів взаємодії дещо суперечить
концепції спільної діяльності та співп-

раці. Ми є прибічниками підходу згідно
з яким, взаємодія — це діяльність між
непідпорядкованими суб’єктами і при
якій відсутні субординаційні зв’язки,
вертикальний управлінський або упорядковуючий вплив. У такому випадку
настають відносини координації або
управління. Тому, категорія наглядової
взаємодії для нас є не достатньо обґрунтованою. Для тих відносин, які підлягають нашому дослідженню найбільш
прийнятними лишаються безпосередня та консультаційна взаємодія. Слід
також зауважити, розподілення за видами взаємодії для адміністративно-правової науки, питання не нове.
Екстраполяція цих думок для нашого дослідження, дозволяє виділити такі
види взаємодії:
1) за часом тривання взаємодія буває: постійною, тимчасовою, разовою;
2) за структурою взаємодії: співпраця суб’єктів первинної та вторинної допомоги; співпраця між суб’єктами, не
зв’язаних системою безоплатної допомоги (з правоохоронними органами,
громадськими організаціями тощо);
3) за нормативною регламентацією:
нормативно-визначену та договірну;
4) за кількістю суб’єктів: двостороння та багатостороння;
5) за цілями та визначеністю цілей:
визначена одна спільна мета взаємодії
або цілей більше ніж одна; цілі пов’язані з правовими послугами та цілі не
пов’язанні з правовими послугами (наприклад, інформаційний обмін);
6) за видом допомоги: взаємодія
суб’єктів з метою надання первинної
правової допомоги, а також взаємодія
суб’єктів з метою надання вторинної
правової допомоги;
7) за рівнем належності суб’єкту надання правової допомоги до професійної юридичної діяльності: взаємодія
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних
осіб приватного права, спеціалізованих
установ та взаємодія центрів з надання
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безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу;
8) за рівнем взаємодії: спільна діяльність на рівні держави, міжнародна
співпраця, регіональна, локальна.
Такий розподіл видів взаємодії, на
наш погляд найбільш повно (але не вичерпно) відображає критерії, які дозволяють систематизувати види потенційної спільної діяльності. Для більші
чіткого уявлення про означені вище
види взаємодії, розглянемо деякі практичні питання її налагодження. Так зокрема, за повідомленням Катерини
Хільчевської з Української фундації
правової допомоги, з середини 2015 ро
ку в Україні налагоджена державна система надання безоплатної вторинної
правової допомоги в цивільних та адміністративних справах: в усіх областях
відкрито 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Але не всім, хто звертається до
центрів за допомогою, потрібна саме
вторинна правова допомога — частина
відвідувачів потребують консультацій,
допомоги у складанні скарг, заяв. Безоплатну первинну правову допомогу в
громадах, де створено місцеві центри,
взяли на себе громадські організації та
об’єднання, юридичні клініки та спеціалізовані установи органів місцевого
самоврядування. Стабільну взаємодію
та зв’язок між провайдерами безоплатної правової допомоги в громаді, забезпечують так звані «інтегратори» — працівники відповідних відділів у місцевих
центрах з надання вторинної правової
допомоги. Вони налагоджують контакти з громадським сектором та складають карту відповідного ресурсного забезпечення громади. Отже, коли до
центру звертається особа з питанням,
що не належить до його повноважень, інтегратор знає, до якої організації можна перенаправити людину, щоб
вона точно отримала потрібну допо-
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могу, без подальших переадресацій
«від дверей до дверей». Таке перенаправлення є двостороннім — від громадських організацій до державного
центру і навпаки. Таким чином, у територіальних громадах почалося формування коаліцій організацій, що надають правову допомогу. Звісно, у різних
регіонах розвиток таких коаліцій перебуває на різних етапах. Інтегратори
вказують, що на початку налагодження
співпраці провайдери правової допомоги в деяких громадах не йшли на комунікацію з державним центром, тоді
як в інших — навпаки, самі виходили
на контакт за даними опитування інтеграторів, в якому взяли участь працівники усіх 100 місцевих центрів з надання БВПД (інтегратори), головним
напрямом у співпраці з громадськими
організаціями є перенаправлення клієнтів (у 84 місцевих центрах зі 100). Цікаво, що в половині областей в коаліцію входять не тільки організації, які є
провайдерами правової допомоги, але
й такі, що надають фахову допомогу з
інших питань (48 місцевих центрів зі
100 співпрацюють із сервісними організаціями). У 32 місцевих громадах коаліція організацій вживає спільних дій
щодо впливу на місцеву владу у вирішенні проблемних питань громади.
Окрім того, значну частку спільної діяльності займає інформаційна підтримка, про що наголошують інтегратори в 72 громадах [6]. Цей приклад
свідчить про те, що діалог між органами місцевого самоврядування і відповідними суб’єктами надання правової
допомоги знаходиться в стані динамічного розвитку, що пов’язано з декількома факторами, серед яких процес
децентралізації в Україні; перманентна
реформа правової системи, а також реформа юридичної освіти в державі;
підвищення відповідальності працівників органів влади у поєднанні з вимогливістю та підвищенням правової
свідомості та культури громадян.
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Якщо звернутись до питання інституалізації проблеми взаємодії, то бачимо, що на рівні відповідного Типового
положення про відділ правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання
безоплатної первинної правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги [7]
закріплені повноваження та завдання
окремих працівників у сфері організації
та здійснення спільної діяльності. Його
аналіз засвідчує існування таких основних напрямків роботи цього відділу:
1. Організація та реалізація правопросвітницьких заходів в навчальних
закладах, державних та недержавних інституціях.
2. Формування інформаційних матеріалів, їхнє розповсюдження з питань організації безоплатної правової допомоги.
3. Системний обмін інформацією з
усіма зацікавленими суб’єктами.
4. Здійснює перспективне оперативне та стратегічне планування роботи.
5. Сприяє обміну досвіду у сфері надання безоплатної правової допомоги.
Загальним висновком, який можна
зробити після аналізу цього Положення є
те, що воно не розкриває процедурних
аспектів налагодження спільної діяльності, не визначає систему суб’єктів взаємодії, напрямків, функцій, принципів, що
свідчить  про  загальноуправлінський
зміст цього положення, а не процесуально-процедурний.  Однак, питання взаємодії — це питання алгоритму дії, моделі
спільної поведінки, сукупності адміністративних процедур, що, безумовно, повинно бути розкрито в модельних нормативних документах. Тому, пропонуємо
доповнити згадане положення відповідними розділами, а також розробити модельне положення про організацію взаємодії між усіма зацікавленими суб’єктами.
Принципи взаємодії розкриваються
крізь призму двох положень: загальних
принципів організації системи безоплатної правової допомоги і принципів
процесу взаємодії. Відповідно до статті 5

закону України «Про безоплатну правову допомогу» [8], державна політика у
сфері надання безоплатної правової допомоги ґрунтується на таких принципах:
1) верховенство права;
2) законність;
3) доступність безоплатної правової
допомоги;
4) забезпечення якості безоплатної
правової допомоги;
5) гарантоване державне фінансування.
Бачимо, що система принципів є
традиційною для будь-якої правозахисної інституції і дещо схожою з принципами правоохоронних органів, проте за
своїм змістом є не передбачає принципу
паритетного співіснування та співпраці з
іншими інституціями. На наш погляд,
будь-яка функціональна система тільки
за рахунок роботи своїх структурних
елементів здатна повноцінно та якісно
налагоджувати власну діяльність. Тож,
більшість статусних правових актів, які
визначають адміністративно-правової
засади діяльності того чи іншого правоохоронного органу передбачають в якості одного із принципів — принципи
спільної діяльності або взаємодії.
Зважаючи на важливість функціонування системи безоплатної правової
допомоги, а також нездатності її самостійно виконувати поставлені завдання,
пропонуємо передбачити в статті ще
один принцип і додати її пунктом шостим такого змісту: «взаємодії з правоохоронними органами, правозахисними організаціями, органами публічної
адміністрації, місцевого самоврядування, неурядовими та іншими інституціями, які залучені до процесу надання безоплатної правової допомоги».
Формуючи  окремий  принцип
спільної діяльності усіх зацікавлених
суб’єктів ми завершуємо інституціоналізацію системи безоплатної правової
допомоги шляхом створення бази для
проведення різних спільних заходів,
що виключно позитивно повинно ві-
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добразитись на якості правозахисної
діяльності та зняти суперечності між
взаємодіючими сторонами.
Продовжуючи, зазначимо, що сам
процес спільної діяльності наділений
власними принципами. Це не дивно,
адже наукові розробки у сфері правоохоронної діяльності і функціонування органів публічної адміністрації засвідчують
існування окремих принципів взаємодії.
Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського
суспільства передбачає такі принципи:
1) соціальне партнерство; 2) забезпечення рівних можливостей; 3) взаємовідповідальність; 4) відкритість та прозорість; 5) участь інститутів громадянського суспільства у формуванні та
реалізації державної політики; 6) невтручання; 7) визнання органами вико-

навчої влади різних видів діяльності інститутів громадянського суспільства;
8) ефективність  процесу  взаємодії;
9) прийняття органами виконавчої влади рішень з урахуванням суспільних
потреб та інтересів [9].
Проаналізувавши позиції вчених у
сфері управління та взаємодії (див., наприклад, [10–16]) можемо виділити наступні принципи взаємодії суб’єктів надання безоплатної правової допомоги:
1) загальні: незалежність в межах власного правового статусу та компетенції, рівноправність та забезпечення рівних можливостей, транспарентність, взаємоповаги
та обумовленість однією метою;
2) спеціальні: плановість, системність, нормативна визначеність та сувора  відповідність,  професіоналізм,
узгодженість, контрольованість.
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адміністративного та фінансового права
Хмельницького університету управління та права
ВИМОГИ ДО ПИСЬМОВОЇ ФОРМИ
ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН ПРИ ПЕРЕТИНІ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Duka V. V. Requirements for the Written Application of Citizens when they Crossing the State Border of Ukraine
Abstract. The following requirements are put forward for the written appeals of citizens
crossing the state border of Ukraine: the name of the applicant; the authority authorized
to consider the application in substance; the address of the applicant, after which he will
be able to receive an answer; the content of the appeal; date and signature; language of
treatment. Also considered is a kind of written appeal, like an electronic appeal.
The result of the study is the generalization of all requirements for writing as an integral
part of admissibility, as well as proposals for amending the Law of Ukraine «On Citizens’
Appeal».
Key words: citizens’ appeal, written appeal, state border of Ukraine, bodies of state power.
Побудова правової держави та розвиток України, як Європейської країни
потребує постійного удосконалення законодавства в сфері забезпечення дотримання прав та свобод людини та
громадянина.
Право на звернення — є одним з таких, що найбільше потребує чіткої визначеності, оскільки дане право не
лише забезпечує громадянам захист
своїх інтересів, воно також є засобом
прямого впливу особи на державу. Актуальність теми полягає в тому, що детальне тлумачення усіх вимог до письмової форми звернень значно спростить розуміння для осіб порядку їх подання, вдосконалить викладення суті
особою, що звертається, що в свою
чергу призведе до швидшого та якіснішого їх розгляду.
Теоретичною основою дослідження
стали праці таких науковців: В. Б. Авер’я
нов, М. П. Міняйло та Ю. І. Кіщак.
Метою дослідження є визначення
усіх вимог до письмової форми звернень громадян при перетині державно-
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го кордону України, передбачених законодавством, з’ясування їх сутності,
виявлення недоліків та пропозиції удосконалення правових норм.
Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», звернення, оформлені належним чином і
подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане
автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство,
визнається анонімним і розгляду не підлягає [1]. Виходячи із даної правової
норми можна дійти висновку, що недодержання письмової форми може бути
підставою для відмови у прийнятті
звернення або повертається заявнику з
відповідними роз’ясненнями. Визначення вищевказаних умов, шляхом аналізу нормативних актів, їх тлумачення
та роз’яснення поліпшить мінімізує
проблематики неналежних звернень та,
як наслідок, здійснить більш швидкий
та якісний розгляд звернень громадян.

Дука В. В.
Вимоги до письмової форми звернень громадян при перетині державного кордону України

Аналізуючи вимоги до прийнятності заяви, заявнику, насамперед, необхідно визначитись з адресатом звернення. Оскільки перетинання державного
кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку, який передбачає проходження
прикордонного, митного та інших видів контролю [2, с. 6], то особа вступає у
правовідносини з кожним суб’єктом
контролюючих служб та органів, що
здійснюють контроль стосовно його
документів, транспортного засобу чи
багажу. Відповідно, підстава для звернення в особи може виникнути на різних етапах перетину кордону до різних
суб’єктів правової взаємодії.
Досліджуючи саме письмову форму
звернення необхідно зазначити, що законодавець вказує на необхідність надсилання звернення до відповідного органу, установи [1]. Очевидно, що звертатись особа має саме до того органу,
до компетенції якого належить розгляд
змісту її звернення. І хоча законодавець
передбачає процедуру пересилання
звернень за належністю відповідному
органу чи посадовій особі, у випадках,
якщо їх зміст не входить до компетенції
адресата — вірне зазначення суб’єкта
владних повноважень спростить процедуру розгляду звернення.
У письмовому зверненні має бути
викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги,
прохання чи вимоги [1]. Саме в цій частині заявник повинен визначитись зі
змістом свого звернення та відповідно
до нього встановити контролюючий
орган чи службу, до компетенції якого
належить розгляд питання по суті.
Закон України «Про звернення громадян» виділяє наступні види звернень:
пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги [1]. Тут варто наголосити, що при поданні скарг з’ясування
структури кожного державного органу,
який здійснює контроль в пунктах про-

пуску є надзвичайно важливим. Це по
в’язано із характерною рисою адміністративного провадження по розгляду скарги.
Вона направляється до органу (службової
особи), який перебуває на вищій ланці
вертикальної системи управління та підпорядкування державних органів по відношенню до суб’єкта, чия поведінка та/
або рішення оскаржуються.
Система органів, з якими взаємодіє
особа при перетині Державного кордону доволі значна і охоплює коло здійснення різних видів контролю.
Здійснення прикордонного контролю і пропуску в установленому порядку
осіб, транспортних засобів, вантажів в
разі наявності належно оформлених документів після проходження ними митного та за потреби інших видів контролю, а також реєстрація іноземців та осіб
без громадянства, які в установленому
порядку прибувають в Україну, та їх
паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду — виїзду, а також здійснення фіксації біометричних
даних іноземців та осіб без громадянства
під  час  здійснення  прикордонного
контролю в пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду — виїзду покладається на посадових (службових) осіб Державної прикордонної служби України [2, с. 26].
Структура Державної прикордонної
служби складається з апарату який її очолює, а саме — Адміністрації Державної
прикордонної служби України. Наступними ланками є п’ять регіональних
управлінь: Східне, Північне, Південне,
Західне та Азово-Чорноморське. Кожне
з вищезазначених поділяється на прикордонні загони до складу яких можуть
входити відділи прикордонної служби,
мобільні прикордонні застави та окремі
бойові прикордонні комендатури.
Структура органу представлена у вигляді вертикалі від вищої структурної
одиниці до нижчої. Відповідно, якщо
особа має намір скаржитись на дії або
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прийнятті рішення особами, наприклад,
відділу прикордонної служби, то звертатись вона має до посадових (службових)
осіб прикордонного загону, регіонального управління або Адміністрації.
Прикордонний та митний види
контролю є основними і обов’язковими
для кожної особи, яка здійснює перетин державного кордону України.
Якщо особа прямує на в’їзд в Україну,
то спочатку вона проходить прикордонний контроль. Наступним видом
контролю за прикордонним буде митний У випадку, коли особа залишає територію України — навпаки, її зустрічатимуть представники Державної
фіскальної служби (далі ‑ ДФС), як органу, що здійснює митний контроль.
ДФС структурована наступним чином: керівництво; апарат, який складається з департаментів розмежованих за
їх функціональними навантаженнями;
територіальні органи; спеціалізовані
департаменти.
Оскільки кожна структурна одиниця Державної фіскальної служби фактично відокремлена одна від одної і не є
залежною, то звернення має надходити
або до безпосереднього керівника ланки, або до керівництва служби в цілому.
Окрім митного, Державна фіскальна
служба в окремих випадках, вповноважена здійснювати санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих
товарів та контроль за переміщенням
культурних цінностей, що ввозяться на
митну територію України (у тому числі з
метою транзиту), в пунктах пропуску у
формі попереднього документального
контролю без залучення посадових осіб
контролюючих органів. Саме посадові
особи, ДФС визначають факультативі
види і форми контролю (окрім прикордонного), якщо є така необхідність [4].
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України залучається працівниками митного органу при необхідності здійснення ветеринарного або
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фітосанітарного контролю. Вона здійснює повноваження безпосередньо та
через територіальні органи:
1) головні управління ветеринарної
медицини в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління ветеринарної медицини
у містах обласного значення, районах;
2) державні фітосанітарні інспекції в
областях, а також міжрегіональні територіальні органи: Головну державну фітосанітарну інспекцію, державну фітосанітарну інспекцію Автономної Республіки Крим.
Очолюють територіальні органи
Голова Держветфітослужби України та
його заступники [5].
Оскільки Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба України є одиницею Міністерства аграрної політики та
продовольства України, то систему
управління, відповідно, очолює міністр.
При потребі проведення екологічного контролю — працівниками ДФС
залучається Державна екологічна інспекція України. Структура її центрального апарату складається з керівництва
апарату; департаменту державного екологічного нагляду (контролю), який поділяється на відділи та сектори; управління організаційної діяльності.
У випадках передбачених законом,
до здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей залучаються
уповноважений Державної служби
контролю за переміщенням культурних
цінностей через державний кордон
України та мистецтвознавець [6]. Відділ
з питань переміщення культурних цінностей очолюється його безпосереднім
начальником та заступниками. Оскільки даний відділ відноситься до апарату
Міністерства культури України, то найвищою інстанцією для такого звернення як скарга є Міністр культури та його
заступники.
Якщо особи здійснюють перетин
кордону через пункти пропуску для
повітряного, морського, річкового та
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паромного сполучення, в них виникає
необхідність проходження контролю
на безпеку в аеропортах або контролю із забезпечення безпеки мореплавства у портах.
Міністерство інфраструктури України охоплює в себе й здійснює керівництво одразу з питань функціонування Державної авіаційної служби України до якого входить Департамент авіаційної безпеки, що очолюється його
директором і Департаменту реформування та функціонування морського та
річкового транспорту.
Після того, як особа визначилась із
змістом свого звернення та суб’єктом,
якому це звернення буде направлено,
вона повинна дотриматись усіх інших основних вимог, що передбачені законом.
Насамперед, для прийняття письмового звернення до розгляду обов’язковим є зазначення його автором свого
прізвища, ім’я та по батькові [1]. Оскільки мова йде про звернення суб’єктами,
що перетинають кордон, то важливо
пам’ятати, що в їх якості можуть виступати як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства.
Якщо звернення надходить від громадян України чи іноземців, паспортні
документи яких містять «по батькові»
то, безперечно, вимоги щодо ім’я в
скарзі мають бути викладені в повному
обсязі. Але стосовно іншої категорії
осіб буде справедливим застосування
аналогії права, оскільки законодавець
не передбачає чітких вказівок на цей рахунок. Ці ж самі положення поширюються на деякі категорії громадян України. Згідно цивільного кодексу України,
фізична особа має право здійснювати
своє право на ім’я, відповідно до своєї
етнічної приналежності. Так, вона має
не лише право на ім’я, а також право на
транскрибований запис її імені та імені
відповідно до своєї національної традиції [7]. Розкриваючи питання національних меншин зазначимо, що громадяни, в національній традиції яких не-

має звичаю використовувати «по батькові», мають право зазначати в ідентифікуючих документах лише ім’я та
прізвище, а у свідоцтві про народження — лише прізвище та ім’я батька і матері [8]. Оскільки іноземці та особи без
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються
тими самими правами і свободами, то
можна дійти висновку, що відсутність у
письмовому зверненні «по батькові», не
може бути підставою для відмови від
прийняття звернення [9, с. 12].
Таким чином пропонуємо доповнити
ч. 7 ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» після слів «У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові» словами
«(за наявності)».
Наступною обов’язковою вимогою
до письмового звернення є зазначення
місця проживання заявника. Відповідно
до ч. 1 ст. 29 Цивільного Кодексу України, місцем проживання фізичної особи
є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово. Окрім цього, ч. 6 цієї
самої статті зазначає, що кожна особа
може мати кілька місць проживання [7].
Оскільки наявність зворотної адреси
має своїм функціональним навантаженням отримання заявником відповіді на
його звернення, ми можемо дійти висновку, що йому доцільно зазначати ту
адресу, за якою він вірогідніше зі всього
її отримає та ознайомиться, не залежно
від місця його реєстрації чи фактичного
проживання (чи їх кількості).
Наступна вимога — прийнятність
мови подання. Як зазначає ч. 1 ст. 6 Закону України «Про звернення громадян»: громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою,
прийнятною для сторін. Продовжуючи
ідею, яка міститься у цій нормі, ч. 2 ст. 7
Закону України «Про звернення громадян» містить заборону відмови в при-
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йнятті та розгляді звернення у зв’язку із
незнанням мови звернення [1].
В розгляді цього питання перш за
все необхідно відштовхуватись від того,
що згідно із ч. 1 ст. 10 Конституції
України та ч. 1 ст. 6 Закону України
«Про засади державної мовної політики» — державною мовою України є
українська мова. [9, с. 6; 10-зу доп]. Відштовхуючись від принципів мовної політики, а саме таких, що зазначені у п. 2,
ч.2, ст. 5 вищезазначеного закону — забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на
всій території держави із створенням
можливості паралельного використання регіональних мов або мов меншин
на тих територіях і в тих випадках, де це
є виправданим — ми можемо стверджувати про пріоритетність звернення державною мовою України. На підтвердження цього твердження виступає також ч. 3 ст. 6, яка зазначає, що обов’язковість застосування державної мови чи
сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або
применшення права на користування
регіональними мовами або мовами
меншин у відповідній сфері та на територіях поширення.
Підсумовуючи вищевказане, варто
відштовхуватись від визначення «прийнятності мов для обох сторін» при
зверненні громадян, оскільки характерним для відносин у перетині державного кордону України є той фактор, що
заявником чи скаржником може бути
носій будь-якої мови або її регіонального діалекту і при цьому не володіти ні
українською, ні іншою мовою міжнародного спілкування. Виходячи із того,
що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист мов національних меншин України [9, с.6] ми
можемо застосувати положення Європейської Хартії регіональних мов або
мов меншин, яка надає можливість по-
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давати усні чи письмові заяви і отримувати відповідь на них мовами національних меншин, які використовуються у міру розумної можливості в межах
адміністративних районів держави [11].
Згідно із статтею 1 зазначеної Хартії регіональними мовами або мовами національних меншин є такі, що традиційно
використовуються в межах певної території держави громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю
чисельністю менша, ніж решта населення цієї держави та відрізняються від
офіційної мови (мов) цієї держави [11].
До регіональних мов або мов меншин,
віднесені мови: російська, білоруська,
болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш,
кримськотатарська, молдавська, німецька, новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська, кримчацька [11].
Таким чином, можна дійти висновку, що якщо заявник для подання звернення використовує мову національних
меншин (навіть будучи іноземцем) —
це не завжди може бути прийнятним
для обох сторін (наприклад при зверненні мовою меншин, яка не використовується широко в певному регіоні). У випадку, якщо мова не буде належати до жодної з «регіональних», то
таке звернення може бути повернене
заявнику на загальних засадах.
Тому пропонуємо замінити в ч. 1
ст. 6 Закону України «Про звернення
громадян» у наступній редакції: «Громадяни мають право звертатися до органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
об’єднань громадян, посадових осіб
українською, регіональною мовою або
мовою меншини (мовами), що використовується на відповідній території
України в роботі місцевих органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, чи іншою мовою, прийнятною для сторін».
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Також, враховуючи те, що кожен державний службовець має володіти українською мовою та регіональною мовою
або мовою меншини (мовами), що використовується на відповідній території
України в роботі місцевих органів державної влади, органів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, пропонуємо виключити з ч. 2
ст. 7 Закону України «Про звернення громадян»
словосполучення «незнання мови звернення» як
підстави в забороні відмови в прийнятті
та розгляді звернення. Натомість запропонувати конструкцію, яка дозволить заявнику волевиявитись у повній мірі .
Відповідь за результатами розгляду
заяв (клопотань) в обов’язковому порядку надається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого
входить вирішення порушених у заявах
(клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його
обов’язки [1]. На жаль, офіційні тлумачення та роз’яснення щодо належного
правозастосування положення законодавства щодо «прийнятності мови звернення» законодавцем не пропонуються,
тому, керуючись Конституцією України та Законом України «Про засади
державної мовної політики», вважаємо
за доцільне складати відповідь у двох
примірниках — українською та мовою
надходження звернення.
Письмове звернення повинно бути
підписано заявником (що посвідчує єдність його внутрішньої волі та волевиявлення) разом із зазначенням дати. Звернення не підписане автором визнається
анонімним і розгляду не підлягає [1]. Дата
звернення вказує на момент його складення або відправлення. Аналізуючи Закон України «Про звернення громадян»,
можна зробити висновок про те, що датою звернення слід вважати дату його
надходження та реєстрації, оскільки саме
від цієї дати починається облік перебігу
строків для розгляду звернення [1].
Як окремий підвид письмового
звернення можна виділити електронне

звернення, тобто таке, що надіслане з
використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку [1]. Його відмінність полягає не лише у застосуванні
технічних засобів для його подання, а й
в тому, що така вимога, як електронний
цифровий підпис, в даному випадку не
вимагається. В свою чергу, заявник повинен зазначити електронну поштову
адресу або відомості про інші засоби
зв’язку з ним, на які може бути надіслано відповідь. Тому адреса має бути дійсною та доступною для користувача,
який надсилає відповідь [1].
Підсумовуючи усе вищезазначене
можемо зробити висновок про те, що
для швидкого і якісного розгляду письмових звернень громадян при перетині
державного кордону України вони мають бути складені відповідно до вимог
закону і містити в собі:
1) адресата — конкретно визначеного суб’єкта владних повноважень;
2) повне ім’я заявника;
3) адресу (електрону адресу) для отримання відповіді на звернення;
4) суть порушеного питання, яке викладене прийнятною для сторін мовою;
5) підпис і дату.
Таким чином, ми бачимо, що письмова форма звернень громадян при перетині державного кордону має невеликі
особливості в частині обмеженого кола
суб’єктів розгляду (Державна прикордонна служба України, Державна
фіскальна служба України, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба
України, Державна екологічна інспекція
України, Відділ з питань переміщення
культурних цінностей, Державна авіаційна служба України і Департамент реформування та функціонування морського та річкового транспорту), зазначення імені особи та мови звернення,
що характеризується особливістю перетину державного кордону України особами, які належать до національних меншин і на яких поширюються спеціальні
норми чинного законодавства України.
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Abstract. The article is devoted to the public administration of the Ukrainian state border
defense field. The author has analyzed of sciences theoretical approaches to the public
administration conception and its characterizations. The signs of organs of State Border
Service of Ukraine the specification of the public administration of this service on the
basis of transformation of such activity have been studied. The author’s definition of the
public administration at the Ukrainian state border defense field has been introduced.
Key words: public administration, theoretical approaches to the public administration conception,
public administration signs, the definition of the public administration at the Ukrainian state border
defense field.
Постановка проблеми. Становлення України як демократичної, правової,
соціальної держави обумовлює необхідність удосконалення державної політики
в сфері охорони державного кордону,
системи її органів, а також самого процесу державного управління у сфері охорони державного кордону, адже результативність правоохоронної діяльності на
кордоні багато в чому залежить від ефективного управління. Як різновид державного управління воно повинно забезпечувати взаємодію підрозділів і
служб органів Державної прикордонної
служби України як єдиного цілого з метою виконання поставлених перед ними
завдань у сфері охорони кордонів держави. У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі немає загальновизнаного
поняття державного управління, що
пов’язано з різними підходами до розв’язання цього важливого питання. Державне управління тлумачать з погляду
змісту, сутності, форм, яких воно набуває і в яких функціонує, відмежування від
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інших форм (видів) державної діяльності (законодавчої, судової).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження поняття та ознак державного управління не є новим.
Різні підходи до визначення поняття
державного управління зустрічаються у
працях Г. Атаманчука, С. Дубенка,
Б. Габричидзе, В. Мельниченка, В. Бакуменка, Д. Безносенка, С. Кравченка,
Н. Нижник, Л. Штика, Ю. Тихомирова,
В. Цвєткова, А. Чернявського. Однак
питання державного управління у сфері
охорони державного кордону випали із
поля зору цих науковців. Крім цього,
сучасні процеси в системі охорони державного кордону набули нових рис та
особливостей, тому видається актуальним дослідження ознак та поняття державного управління у сфері охорони
державного кордону України.
Метою статті є дослідження ознак
та поняття державного управління в
сфері охорони державного кордону
України у вузькому розумінні.
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Виклад основного матеріалу. Державно-управлінська діяльність у сфері
охорони державних кордонів є елементом системи державного управління,
яка сформована та функціонує в Україні. У різних джерелах можна виявити
безліч визначень поняття «державне
управління». Так, Г. Атаманчук визначає державне управління як практичний, організуючий і регулюючий
вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування,
збереження або перетворення, який
опирається на її владну силу [1].
Б. М. Лазарєвим визначення державного управління було сформульовано як
організуюча, виконавчо-розпорядча діяльність органів держави, що здійснюється на основі і для виконання законів
та полягає у повсякденному практичному виконанні функцій держави [2].
Ю. Тихомиров вважає, що управління
державою, державними справами — цілеспрямований вплив держави та її інститутів на сфери державного життя
для зміни їх відповідно до мети державної політики [3]. Б. Габричидзе та
А. Чернявський визначають державне
управління як здійснення від імені держави управління, тобто виконавчої і
розпорядчої діяльності у сферах та галузях економічного і соціального розвитку громадянського суспільства, охорони прав та свобод людини і громадянина, зміцнення демократичної та правової держави [4].
На підставі аналізу запропонованих
теоретичних підходів до поняття державного управління можна виокремити
такі ознаки: вертикальність системи виконавчо-розпорядчих органів; реалізація юридично владних повноважень,
що належать цим суб’єктам, в адміністративному, тобто у позасудовому, порядку; передбачена чинним законодавством можливість адміністративної правотворчості (поєднання правозастосування з правовстановленням); включення в механізм державного управління не

лише виконавчо-розпорядчих органів,
але й всіх інших ланок керівного апарату (наприклад, адміністрації державних
підприємств).
Проте більш класичний підхід передбачає виокремлення у державного
управлінні таких ознак:
1) виконавчо-розпорядчий характер;
2) підзаконність;
3) масштабність і універсальність;
4) ієрархічність;
5) безпосередньо організуючий характер [5].
Враховуючи те, що державному
управлінню у сфері охорони державного кордону притаманні ознаки усієї загальнодержавної системи управління,
вбачається логічним виокремити та дослідити специфіку ознак саме у цій
сфері державної діяльності.
Виконавчо-розпорядчий характер
державного управління у сфері охорони державного кордону охоплює два
взаємопов’язані напрями: виконавчу діяльність і розпорядчу діяльність органів, організацій та установ прикордонного відомства.
Органи, які здійснюють державне
управління у сфері охорони державного кордону за своїм статусом та належністю є органами державної виконавчої
влади і структурно об’єднані у Державну прикордонну службу України (Держприкордонслужба України). Закон
України «Про Державну прикордонну
службу України» визначає виконавчий
статус Держприкордонслужби України
загалом та її органів зокрема. Ієрархію
органів Держприкордонслужби очолює Адміністрація Держприкордонслужби, яка відповідно до ст. 6 Закону
України «Про Державну прикордонну
службу України» та «Положення про
Адміністрацію Державної прикордонної служби України» є центральним органом виконавчої влади, входить до
системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону
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та охорони суверенних прав України в
її виключній (морській) економічній
зоні [6]. Саме на органи Держприкордонслужби України покладено обов’язок реалізовувати (виконувати) рішення, які приймає законодавча влада в
сфері охорони державного кордону.
Здійснення державної виконавчої
функції охорони кордону неможливе
без прийняття конкретних управлінських рішень і контролю за їх виконанням. Тому органи державного управління у сфері охорони кордону наділяються повноваженнями владного характеру, тобто держава делегує право здійснювати розпорядчу (владну) діяльність
органам охорони державного кордону.
При цьому органи та посадові особи
Держприкордонслужби України діють
від імені держави.
Державна прикордонна служба
України від імені і в інтересах держави
вирішує такі основні завдання: захист та
охорона державного кордону з метою
недопущення протиправної зміни її
проходження, забезпечення дотримання фізичними й юридичними особами
режиму державного кордону, прикордонного режиму, режиму у пункті пропуску; охорона внутрішніх морських
вод, територіального моря, виключної
(морської) економічної зони, континентального шельфу України та їх природних ресурсів з метою їх збереження, захисту та раціонального використання, а
також з метою захисту морського середовища, економічних та інших законних інтересів України тощо. Вона разом зі Збройними силами України бере
участь у відбитті агресії проти України,
а також залучається до виконання інших завдань у сфері оборони держави.
Органи охорони державного кордону
(ОДК) беруть участь у виконанні покладених на Держприкордонслужби України завдань, забезпечують її діяльність,
а також вирішують інші завдання.
Завдання та функції Держприкордонслужби України реалізуються через різ-
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ні види діяльності її підрозділів: військову, розвідувальну, оперативно-розшукову, режимно-пропускну тощо.
У межах своїх повноважень та умов
обстановки військовослужбовці Держприкордонслужби України застосовують зброю, спеціальні засоби, бойову,
спеціальну й іншу техніку та засоби, вирішують завдання воєнної безпеки, у
тому числі військовими методами. На
сьогодні сталою є тенденція щодо диференційованого підходу до побудови
охорони державного кордону в різних
регіонах держави з урахуванням їх соціально-економічного розвитку, стану забезпеченості, ступеня вияву загроз у
прикордонній сфері.
Свою діяльність органи ОДК здійснюють, виходячи з характеру конкретної обстановки, що складається на державному кордоні та в прикордонних
районах, економічних, етнічних, міжнаціональних, фізико-географічних та інших умов, у чіткій відповідності до
Конституції і зовнішньої політики
України, а також міждержавних відносин із суміжними державами. Цю діяльність спрямовано на припинення розвідувально-підривних дій спецслужб іноземних держав, протиправної діяльності злочинних організацій, груп та окремих осіб, дій військових підрозділів і
підрозділів сил спеціальних операцій
на кордоні; поодиноких, групових і масових порушень режиму державного
кордону, будь- яких спроб незаконної
зміни її проходження на місцевості.
Розпорядча управлінська діяльність
органів охорони державного кордону
втілюється в життя шляхом прийняття
загальнообов’язкових приписів, які закріплюються в наказах, розпорядженнях, інструкціях та інших підзаконних
актах; шляхом організації виконання
цих приписів; шляхом контролю за
процесом виконання приписів.
Підзаконність державного управління у сфері охорони державного кордону означає, що вся виконавчо-розпо-
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рядча діяльність органів охорони кордону ґрунтується на правових нормах,
головне місце серед яких належить нормам Конституції України, законів «Про
Державний кордон України», «Про
Державну прикордонну службу України» та інших законів. Про це йдеться у
ст. 4 Закону України «Про Державну
прикордонну службу України» [7].
Крім цього, О. Мельников вважає, що
конституційні норми щодо забезпечення
державної безпеки і захисту державного
кордону України з допомогою відповідних військових формувань та правоохоронних органів держави, шляхом визначення виключно законами України правового режиму державного кордону та
основ національної безпеки стали базовими для нормативно-правового регулювання основ державного управління у
сфері прикордонної безпеки [8].
Можемо констатувати, що органи
державного управління Держприкордослужби України здійснюють управлінську діяльність, зміст якої полягає у реалізації прямих приписів закону, обов’язкових до виконання.
Ознака масштабності та універсальності державного управління органів
охорони державного кордону проявляється у здійсненні, впливі на діяльність
органів державної влади та місцевого
самоврядування, організацій, господарюючих підприємств незалежно від
форми власності, інших юридичних та
фізичних осіб, життєдіяльність яких
проходить у прикордонній смузі,
контрольованих прикордонних районах, виключній (морській) економічній
зоні або пов’язана із функціонуванням
державного кордону України.
Також масштабність управління
прикордонною діяльністю здійснюється за такими напрямами: управління
прикордонною службою і прикордонним контролем, правоохоронною діяльністю, діяльністю з правового регулювання і науково-технічного розвитку
тощо; управління фінансово-економіч-

ною діяльністю (управління фінансовою діяльністю, управління бухгалтерською діяльністю тощо); управління
соціальною діяльністю (управління кадровою, трудовою і психолого-педагогічною діяльністю, управління соціальним забезпеченням тощо); управління
адміністративно-господарською діяльністю (управління адміністративною
діяльністю, управління розвитком прикордонної інфраструктури і капітальним будівництвом, управління всебічним матеріально-технічним забезпеченням тощо).
Ієрархічність державного управління у сфері охорони державного кордону України полягає у законодавчо-закріпленій чіткій системі ієрархічно підпорядкованих органів та установ: центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону; територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного
кордону; Морська охорона, яка складається із загонів і морської охорони; органи охорони державного кордону —
прикордонні загони, окремі контрольно-пропускні пункти, авіаційні частини; розвідувальний орган центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони
державного кордону.
Специфіка системи державного
управління у сфері охорони державного кордону проявляється в наявності
чотирьох рівнів управління: Адміністрація Держприкордонслужби; регіональні управління; органи охорони
державного в кордону; відділи прикордонної служби. Така система управління в сфері охорони державного кордону України започаткована Указом Президента України «Про Концепцію розвитку Державної прикордонної служби
України до 2015 року» [9].
Безпосередньо організуючий характер державно-управлінської діяльності
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у сфері охорони державного кордону
проявляється на всіх рівнях. Наприклад,
Голова Держприкордонслужби України:
1) здійснює керівництво Держприкордонслужбою України та діяльністю
Адміністрації Держприкордонслужби
України;
2) визначає пріоритети роботи Адміністрації Держприкордонслужби Ук
раїни та шляхи виконання покладених
на неї завдань, затверджує плани роботи Адміністрації Держприкордонслужби України, звіти про їх виконання;
3) у межах компетенції організовує
та контролює виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
4) утворює, реорганізує і ліквідує органи Держприкордонслужби України відповідно до законодавства в межах установленої загальної структури та чисельності Держприкордонслужби України і
виділених коштів, затверджує їх штати;
5) затверджує положення про структурні підрозділи Адміністрації Держприкордонслужби України, а також
про органи Держприкордонслужби
України; розподіляє обов’язки між своїми заступниками ... [6].
Відповідно до Положення про орган охорони державного кордону начальник органу охорони державного
кордону:
1) видає накази й розпорядження з
усіх питань оперативно-службової діяльності підпорядкованих підрозділів;
2) видає накази про встановлення
режиму в пунктах пропуску через державний кордон України за погодженням з відповідними органами, а в місцевих пунктах пропуску з органами місцевого самоврядування — про встановлення додаткових режимних правил у
приміщеннях і місцях, де здійснюється
прикордонний контроль, а також інших обмежень для запобігання незаконному перетинанню державного
кордону в пунктах пропуску через державний кордон України;
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3) вводить особистим рішенням
(знімає особистим рішенням) посилену охорону державного кордону (із доповіддю начальнику вищестоящого
органу управління) на термін залежно
від обстановки, що складається на ділянці відповідальності. У разі загострення обстановки на кордоні, виникнення безладу у пунктах пропуску через державний кордон вводить додаткові режимні обмеження відповідно до
законодавства;
4) виносить постанови щодо обмеження мореплавства та заборони виходу в море українських невійськових суден і плавзасобів незалежно від форми
власності, які допустили порушення
встановленого порядку плавання і перебування у територіальному морі та внутрішніх водах України;
5) організовує та особисто здійснює
контроль за службовою діяльністю підпорядкованих підрозділів;
6) здійснює самостійно або спільно
із взаємодіючими та заінтересованими
органами виконавчої влади підготовку
пропозицій до вищестоящого органу
управління з усіх питань оперативно-службової діяльності та всебічного
забезпечення [10].
Відповідні повноваження безпосередньо організуючого характеру мають
керівники та посадові особи усіх рівнів
управління у сфері охорони державного кордону в межах посад, які вони
обіймають.
Висновок. Отже, на підставі досліджених ознак державним управлінням у
сфері охорони державного кордону
України є специфічна, законодавчо визначена, чотирьохрівнева діяльність ієрархічно підпорядкованих органів Держприкордонслужби виконавчо- розпорядчого та безпосередньо організуючого характеру що впливає на діяльність
органів державної влади та місцевого
самоврядування, організацій, господарюючих підприємств незалежно від
форми власності, інших юридичних та
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фізичних осіб, діяльність яких здійснюється у прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах, виключній (морській) економічній зоні або
пов’язана із функціонуванням державного кордону України.

Перспективи подальших досліджень: широке розуміння державного
управління у сфері охорони державного кордону України, принципи та
функції державного управління у сфері
охорони державного кордону України.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА
Borovyk L. V. Socio-Psychological Features of the Professional Activity of the
Border Guard Officer
Abstract. The article states that in today’s conditions of radical reformation of power
structures of Ukraine the problem of psychological readiness of border guards for effective performance of official duties becomes actual. For qualitative and efficient performance of the set operational and service tasks, border guards-officers need to have some
luggage of knowledge from general, military and social psychology for conducting psychological work with their subordinates, and exercising psychological influence on them.
This knowledge plays an important role in the preparation of the subordinate unit for the
effective implementation of the tasks, providing psychological assistance to subordinates
in the event of the psycho-traumatic factors affecting them. In other words, an officerfrontier guard must be psychologically competent. The identification of the specifics of
the professional activities of border guards-officers will make it possible to isolate the
content and structure of their psychological competence, which is a compulsory component of professionalism.
Key words: socio-psychological peculiarities, psychological competence, professional activity, officers-border guards.
Актуальність. В сучасних умовах
докорінного реформування силових
структур України актуальною стає проблема психологічної готовності прикордонників до ефективного виконання службових обов’язків. Мається на
увазі не лише необхідність врахування
психологічного та морального чинників при підготовці прикордонників та
виконанні ними оперативно-службових завдань, а й цілісна система психологічного забезпечення професійної
діяльності прикордонників. Оскільки
відділи прикордонної служби є ізольованими прикордонними підрозділами і,
на жаль, на них немає достатньої кількості практичних психологів, то роль
практичного психолога у відділі доводиться виконувати офіцеру. Для забезпечення своєчасного, оперативного,

ефективного виконання завдань, що
покладаються на прикордонні підрозділи, офіцерам органів охорони та захисту державного кордону необхідно
мати немалий запас знань про соціально-психологічні особливості військових колективів, основи психологічного
впливу на колектив, психологічні основи керівництва підрозділом, взаємовідносини у військових колективах, психологічні особливості оперативно-службової діяльності прикордонників. Ці
знання відіграють неабияку роль при
підготовці підлеглого підрозділу до
ефективного виконання поставлених завдань, при наданні психологічної допомоги підлеглим у разі впливу на них психотравмуючих чинників. Іншими словами офіцеру-прикордоннику необхідно
бути психологічно компетентним.
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Аналіз наукових джерел. Дослідженням особливостей професійної діяльності військових займалось багато
науковців. Зокрема, В. І. Алещенко,
М. Й. Варій, В. Ф. Кулаков, В. І. Савінцев,  Л. М. Уваров,  М. Ф. Феденко,
В. В. Ягупов займались вивченням особливостей  морально-психологічного
забезпечення бою, діяльності військ;
М. І. Дьяченко,  Л. О. Кандибович,
М. Г. Логачов  вивчали  психологічні
проблеми підготовки до діяльності; питаннями психологічного супроводу
професійної діяльності військовослужбовців в екстремальних умовах займались  такі  військові  психологи  як
Є. В. Кравченко,  О. В. Тімченко,
В. Є. Христенко. Дослідженню аналогічних за змістом питань та проблем в
умовах прикордонної служби присвячені праці В. В. Журавльова, О. Д. Сафіна, В. В. Олійника, П. І. Сергєюка,
Ю. М. Гур’янова. Але слід відмітити,
що, на жаль, проблемі психологічної
компетентності військових загалом і
психологічної компетентності офіцерів-прикордонників зокрема не приділено достатньо уваги в науково-психологічній літературі. Звичайно деякі аспекти даної проблематики досліджувались, але досі напрацьований матеріал
не є узагальненим, систематизованим,
не виділені складові психологічної компетентності офіцерів-прикордонників,
структура і зміст цього феномену.
Оскільки вирішення цих питань на
пряму залежить від того, з якими психологічними проблемами доводиться
стикатись офіцеру Державної прикордонної служби у ході його професійної діяльності, то виникає необхідність
у виділенні соціально-психологічних
особливостей даного виду професійної діяльності. Отже, метою даної
статті є дослідження психологічних аспектів оперативно-службової діяльності офіцерів-прикордонників та систематизація її соціально-психологічних
особливостей.
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Виклад основного матеріалу.
Професійна діяльність офіцера-прикордонника, як відомо, являє собою
специфічний вид людської діяльності в
сфері боротьби з незаконним перетином кордону громадян та транспортних
засобів або підготовки до неї особового
складу і себе самого. Діяльність офіцерів Державної прикордонної служби є
видом людської діяльності, яка має не
лише велику соціальну значущість, але
й виходить за межі повсякденного і
пов’язана з особливими умовами. Така
діяльність є специфічною за своїми цілями, задачами, умовами, засобами,
труднощами, психологічним змістом.
Вона має свої психологічні закономірності, певну внутрішню структуру, мотиви і залежить від психологічної підготовки особового складу. На психологічний зміст та структуру діяльності офіцерів-прикордонників накладають відбиток такі особливості діяльності, як
вирішення оперативно-службових завдань, пов’язаних із застосуванням
зброї, можливими втратами людей і
техніки, несприятливими географічними та погодними умовами, необхідністю приймати оптимальні рішення в
умовах невизначеності та інше.
Діяльність прикордонників відрізняється від інших видів трудової діяльності
завданнями, засобами, способами й умовами досягнення цілей. Це визначає її
професійну сторону. Службово-професійна діяльність офіцера-прикордонника направляється на підтримку постійної
бойової готовності підлеглих, на формування їхніх соціально-моральних і психологічних якостей, необхідних для
успішного виконання поставлених оперативно-службових завдань.
Незалежно від фаху професійної діяльності існують загальні вимоги, котрі
висуваються до офіцера незалежно від
його спеціальності. Це висока громадянськість, самовідданість, усвідомлення офіцером своєї державно значущої,
гуманістичної ролі захисника Батьків-
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щини, свого народу, гаранта миру на
планеті, готовність неухильно впроваджувати в життя військово-політичні
рішення держави, уміння самостійно і
адекватно оцінювати розвиток подій,
приймати на цій основі рішення та реалізовувати їх, самовідданість. Розуміння
офіцерського покликання як подвижництва на благо Батьківщини склалося
історично. М.І.Драгомиров, не без підстави, писав: «Нашу справу побудовано
на самовідданості й самозреченні; хто
цього не розуміє, хто не може поступитися своєю особистістю в ім’я справи,
той ніколи не буде військовим»[1]. Офіцер — «державна людина» (саме така
етимологія цього слова), і кожен вчинок та свою поведінку в цілому, він повинен здійснювати з соціоцентричної
позиції: «державне, суспільне — пріоритетне, вище особистого». Ця позиція
зумовлює необхідність у бездоганній
дисциплінованості офіцерських кадрів,
у їхній ініціативності й ретельності,
внутрішньої зібраності, готовності та
здатності вчасно й точно виконати наказ командира, чесності й правдивості,
сміливості, завзятості й готовності діяти
в будь-яких важких умовах так, щоб довести будь-яку справу і особливо завдання до переможного кінця. Йому однаково важливі і загострене почуття нового, і
готовність взяти на себе відповідальність
за рішення складних завдань, близькість
до підлеглих, уміння особистим прикладом і словом мобілізувати волю та енергію особового складу на досягнення
мети. Всі ці морально — психологічні
якості такі, без яких немислима діяльність офіцера України ні в мирних, ні
тим більше в екстремальних умовах.
Поряд із загальними вимогами, існують особливі вимоги, які висуваються до
офіцерів різних спеціальностей. Ці вимоги визначаються особливостями їхньої оперативно-службової діяльності.
Діяльність офіцера-прикордонника
багатофункціональна. Можна виділити
ряд функцій, які зумовлені особливос-

тями професійної діяльності офіцера
та прикордонника. Серед них:
Суспільно-політична. Офіцер зобов’язаний твердо й послідовно впроваджувати в життя військово-політичні рішення керівництва країни, стояти на
сторожі інтересів народу, блага Батьківщини. Ця функція завжди мала й має
особливе значення. Політична культура необхідна офіцерові для того, щоб
не виявитися заручником тих або інших деструктивних політичних сил, а
вміти самостійно, тверезо й об’єктивно
оцінювати розвиток подій і приймати
на основі цього правильні рішення.
Організаційно-управлінська.
Офіцер
організовує, упорядковує, регулює діяльність підлеглих, ставить завдання,
планує їхнє виконання, а також контролює виконання своїх розпоряджень і
наказів, висуває вимоги до прикордонників, заохочує їх, мобілізує на рішення
конкретних завдань.
Фахова. Кожен офіцер виконує
функцію фахівця-прикордонника, є
знавцем теорії й практики своєї справи,
зброї й бойової техніки, тактики дій
ймовірного супротивника, порушника,
його сильних і слабких сторін.
Навчально-виховна. Офіцер організує
і особисто здійснює виховання та навчання підлеглих, проводить роботу з
метою підвищення рівня необхідних
професійних знань, зміцнення дисципліни, формування моральних, професійних і психологічних якостей.
Адміністративно-господарська. Офіцер
піклується про розміщення й побут підлеглих, їхнє харчування, одяг; стежить
за тим, щоб підлеглі тримали в чистоті
та справності зброю, техніку, засоби захисту й спорядження.
Зрозуміло, що всі ці функції надзвичайно важливі в діяльності офіцера-прикордонника. Разом з тим, як показує життя, існує перелік функцій, які
за ступенем значущості, пріоритетності
мають трохи інше значення. Від офіцера вимагається, поряд з мистецтвом ке-
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рувати людьми й колективами, мати
творчий підхід до вирішення поставлених завдань, уміння нешаблонно мислити й т.д. Практика свідчить, що діяльність офіцерів органів охорони державного кордону значно відрізняється від
діяльності їхніх колег з інших структур.
Перш за все це зумовлено специфікою
прикордонної служби та її складністю.
Адже, офіцер, начальник прикордонного підрозділу, крім реалізації управлінських функцій, загальних для
будь-якого керівника, повинен організовувати охорону визначеної ділянки
кордону, припинення на кордоні протиправної діяльності, здійснювати пропуск осіб і транспортних засобів через
кордон тощо. При цьому йому необхідно діяти самостійно (прикордонна застава є автономним підрозділом), оперативно (від своєчасного прийняття рішення залежать не лише результати боротьби з нелегальною міграцією, контрабандою, наркобізнесом, але й втрати
техніки та особового складу підрозділу),
у межах правового поля (порушення
міжнародних правових норм та вимог
законодавства можуть спровокувати міждержавний скандал). До того ж офіцеру
прикордонної застави належить організовувати взаємодію із сусідніми прикордонними заставами чи відділеннями
прикордонного контролю, підрозділами внутрішніх справ та митних органів,
співпрацювати з місцевим населенням
та активістами громадських формувань з
охорони державного кордону.
Все це визначає значну психологічну
роботу з людьми і колективами. У той
же час у сучасних умовах простий перелік функцій виглядає психологічно збідненим. Отже, є необхідним інший, більше поглиблений підхід до розгляду тих
функцій офіцера-прикордонника, які
зумовлені характером його діяльності з
підлеглими людьми та колективами.
Здійснимо психологічну характеристику професійних функцій та операцій офіцера-прикордонника.
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Відомо, що будь-яка людська діяльність має свої мотиви і професійна діяльність прикордонників не є виключенням. Найважливішим соціальним
мотивом оперативно-службової діяльності прикордонників є захист та охорона своєї Батьківщини, її кордонів,
своєї сім’ї, близьких. Даний мотив за
своїм характером соціальний: він не виникає у людини в момент народження,
а формується у процесі її виховання і
соціального розвитку, проявляється в
різних вчинках, відображається у світогляді та переконаннях. Тому обов’язком
кожного офіцера є виховання у підлеглих патріотичних почуттів, формування у них готовності до виконання своїх
оперативно-службових обов’язків щодо
охорони та захисту державного кордону України. Умови сьогодення щодо
технічного оснащення та можливостей
порушників кордону, суб’єктів протизаконних дій при перетині кордону висувають високі вимоги до моральної і
психологічної готовності особового
складу прикордонних підрозділів.
І знову при вирішенні питань морально-психологічного забезпечення службової діяльності прикордонників провідна роль належить офіцерам.
Інша особливість професійної діяльності офіцерів органів охорони та
захисту кордону полягає у тому, що для
підтримки боєздатності підлеглого підрозділу необхідно приділяти неабияку
увагу питанням адаптації членів військового колективу. Будь-який юнак,
призваний служити у Державну прикордонну службу, або, який виявив бажання служити за контрактом, змушений відмовитись від звичних стереотипів поведінки. Це пов’язано з особливостями оперативно-службової діяльності прикордонників. Підлеглі змушені усвідомлено підкоряти свою волю,
свої бажання волі іншої людини —
офіцера-прикордонника, що в соціально-психологічному плані супроводжується обмеженням ступеня свободи та
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активності вибору. Слід відмітити, що
прикордонним заставам інколи необхідно діяти в умовах ізоляції і офіцер
виступає в цьому випадку як найвища
інстанція. В таких умовах дуже важливим є питання військової дисципліни.
Важливим завданням офіцера будь-якого підрозділу є зміцнення військової
дисципліни. Позитивне вирішення
цього завдання неможливе без відповідного психологічного забезпечення.
Традиційно вважається, що в оперативно-службовій професійній діяльності офіцера-прикордонника важливими
є також педагогічні функції: навчання
та виховання прикордонників.
Психологічне забезпечення функцій навчання й виховання досить детально висвітлене у військовій психолого-педагогічній навчальній літературі, доступній кожному офіцерові. Відомо, наприклад, що в нашій військово-педагогічній науці й у відповідній
літературі питання «індивідуального
підходу» до підлеглих у процесі їх навчання та виховання виступає самою домінуючою категорією. Життя показує,
однак, що в роботі офіцерів з особовим
складом цей принцип реалізується нині
далеко не повною мірою. Одна із причин такого ставлення офіцерів до зазначеного питання полягає в недостатніх знаннях офіцерів-прикордонників
про індивідуальні функціонально-психологічні й особистісні особливості
підлеглих. Має місце також невисокий
рівень знань офіцерів психологічної
специфіки взаємин військовослужбовців, особливостей соціально-психологічного клімату в усіх керованих ними
колективах.
З метою підвищення ефективності
соціально-психологічної, профілактичної роботи досить важливо озброїти психологічними знаннями офіцерів Державної прикордонної служби. Важливо також роз’ясняти офіцерам, що конфліктна
ситуація у військовому колективі може
розвиватися на різних рівнях.

Внутрішньоособистісному — коли
протиріччя, зіткнення мотивів, інтересів і потреб виникає у однієї і тієї ж людини, наприклад, у зв’язку із протиріччям між засвоєними з дитинства нормами поведінки й вимогами до поведінки
у військовому колективі. У цьому випадку військовослужбовець ніби бореться із самим собою й конфлікт набуває психологічного характеру.
Міжособистісному — коли люди,
переслідуючи особисті цілі або дотримуються несумісних ціннісних орієнтації, моральних норм і намагаються реалізувати їх у взаєминах один з одним,
або одночасно в гострій конкурентній
боротьбі прагнуть до досягнення однієї
й тієї ж мети, яка може бути досягнута
лише для однієї з сторін.
Міжгруповому — якщо конфліктуючі
сторони виступають як певним чином
об’єднані групи людей, котрі переслідують групові цілі й своїми практичними
діями перешкоджають один одному, наприклад, у боротьбі за лідерство в колективі. Очевидно, коли конфліктна ситуація набуває міжгрупового характеру, вона
стає більш соціально небезпечною [2].
Без наявності у офіцера-прикордонника певних психологічних знань
можливість досягнення позитивного
соціально-психологічного клімату підлеглого військового колективу, зміцнення військової дисципліни, ефективна професійна підготовка, досягнення
високого рівня підрозділу є досить віддаленими. Все це вказує на необхідність
у більше детальному вивченні офіцерами проблем соціальної і практичної
психології, на необхідність організації
й здійснення профілактичної роботи, а
також роботи для ефективного розв’язання виникаючих конфліктів. Офіцерський склад повинен твердо знати й
неодмінно враховувати здобутки соціально-психологічних досліджень.
Розглянемо далі функцію управління, організації спільної діяльності й взаємодії підлеглих.

179

Eurasian Academic Research Journal
2017. № 12 (18)

Аналіз західної й вітчизняної літерату
ри за даною проблематикою (І. Л. Куш
ніков, С. Ф. Макаров,  Л. І. Евенко, В. Вудкок, Д. Френсіс, М. Х. Мескоп та ін.)
показує, що у питанні про функції керівника до єдиної думки вчені не прийшли. Анри Файоль, що розробив так
званий процесний підхід до управлінської діяльності, вважає, що існують наступні вихідні функції: «керувати — означає передбачати й планувати, організовувати, розпоряджатися, координувати й контролювати» [3].
У роботах вітчизняних спеціальних
психологів розкриваються й характеризуються ще й функції розробки й прийняття рішень, забезпечення їхнього
виконання, стимулювання, інструктування й ін.
Функція офіцера прикордонного
підрозділу як керівника і організатора
реалізується в його напрямній, організуючій та стимулюючій діяльності із забезпечення поведінки та дій підлеглих у
військових колективах, адекватних характеру розв’язуваних завдань. Цю діяльність правомірно представляти як
суб’єкт-суб’єктну взаємодію особового
складу прикордонного підрозділу з метою оптимальної організації, здійснення та упорядкування їхньої спільної діяльності, що забезпечує обов’язкове
якісне виконання наказів і розпоряджень офіцерів-керівників. Діяльність
офіцера-керівника досить специфічна
за своїм психологічним змістом [4]. У
цьому процесі правомірно виділяються
наступні компоненти: предмет (це те,
на що націлена діяльність керівника);
ціль (передбачуваний результат) спільної діяльності; мотив (те, заради чого
досягається мета); склад управлінських
спонукальних операцій та дій.
Як бачимо, здійснення функції керівництва, організації це власне кажучи соціально-психологічний процес, що направляється і корегується офіцером-керівником з урахуванням всієї сукупності
психологічних особливостей окремих
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підлеглих і психологічного клімату підлеглого прикордонного підрозділу.
Однієї із пріоритетних функцій
офіцера як керівника вважається планування. Воно здійснюється на основі
глибокого знання цілей і напрямків діяльності підлеглого прикордонного
підрозділу; засобів, особливостей людських і матеріальних ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей.
Якісне планування багато в чому визначає успіх, забезпечує єдність мети та дій
всіх членів підлеглого колективу. Поряд
із цим, офіцеру важливо планувати й
власну роботу, на перспективу і на даний момент. Слід планувати перелік
дій, що потребують здійснення, та послідовність їхньої реалізації.
Ще одна важлива функція офіцера-прикордонника — це функція прийняття рішень. Вона зумовлена професійним статусом офіцера і властива
будь-якій організаторській діяльності на
всіх рівнях управління. Це одна з найбільш вагомих функцій, тому що рішення — це основа взаємодії. В. Ф. Рубахін [5], А. І. Кітов [6] та інші відомі
військові психологи вважають , що
процес прийняття рішення багато в
чому характеризується вольовою поведінкою людини в проблемних ситуаціях, коли в неї є альтернативні можливості впливу на хід події. Рішення офіцера-керівника є ефективним, коли воно
задовольняє наступному переліку важливих вимог: наукова обґрунтованість
рішення; директивність; своєчасність
прийняття рішення; адресність — кожне рішення повинне мати певного
адресата; конкретність строків виконання; необхідна повнота.
На наш погляд необхідно до цього
переліку вимог додати необхідність
врахування психологічних і соціально-психологічних факторів. З моменту
прийняття рішення виникає необхідність передачі його виконавцям шляхом постановки їм певних завдань. При
постановці задач підлеглим офі-
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цер-прикордонник повинен враховувати психологічні якості особистості виконавця, тобто процес постановки завдань вимагає наявності певних психологічних знань у офіцера.
У процесі наступної реалізації рішення здійснюється функція координації дій виконавців і можливої підтримки
та надання допомоги їм. Це в свою чергу
обумовлює необхідність у комунікаціях
особливого роду, і тут важлива роль належить питанням контролю.
Відомо, що слово контроль породжує нерідко негативні емоції, тому що
для багатьох це означає яке-небудь обмеження, зменшення свободи і самостійності в діях. Внаслідок цього зміст
даної функції найчастіше розуміється
неправильно. Звичайно, одне із завдань
офіцера-прикордонника тримати ситуацію «у своїх руках» і володіти ситуацією на кордоні і у підлеглому військовому колективі, оскільки саме від злагоджених дій колективу залежить успішність правоохоронних операцій на
кордоні. Але контроль багатогранний
процес, у ході якого офіцер уточнює
адекватність своїх планів, правильність
рішень, з’ясовує можливу необхідність
у їх корегуванні. Наслідком відсутності
контролю є неможливість забезпечення єдності і злагодженості в діяльності
особового складу.
Комунікативна функція в діяльності
офіцерів органів охорони державного
контролю є особливо важливою. Важливість комунікацій в оперативно-службовій діяльності прикордонників неможливо переоцінити, оскільки в процесі її ведення офіцеру доводиться спілкуватись з особовим складом підлеглого
підрозділу та громадянами, що легально
або нелегально перетинають кордон.
Крім того комунікації офіцера надзвичайно інтенсивні, тому що він контактує
постійно із цілим колом осіб, котрі безпосередньо організовують службу підлеглих, їх побут. Під «комунікацією» розуміється обмін інформацією між людь-

ми, які в процесі спільної діяльності виступають у ролі суб’єктів. Забезпечення
розуміння отриманої інформації — основна й не проста мета офіцера, як керівника підлеглого підрозділу.
Багато чого з того, що робить офіцер-прикордонник для досягнення цілей вимагає ефективного обміну інформацією. Ну дійсно, якщо підлеглі
вчасно не одержують необхідної інформації і не обмінюються нею, то
вони не можуть діяти злагоджено. Інформація в процесі комунікації передається для того, щоб приймалися адекватні рішення, і для того, щоб вони виконувалися. Якщо офіцер-прикордонник повністю аргументує своє рішення
для підлеглих, шанси успішного їх виконання значно зростають.
У процесі прийняття рішень і, особливо в їхній практичній реалізації офіцеру потрібне постійне отримання зворотної інформації про хід і стан справи,
про труднощі, що зустрічаються, про
непередбачені обставини, про настрої
та групову думку особового складу, про
особливості поведінки тих або інших
груп. Це є необхідним для координації
дій підлеглих прикордонників і оперативного втручання, якщо виникне потреба оперативного виправлення помилок, допущених підлеглими у ході
справи, а також для можливого подолання негативних тенденцій у колективній думці, групових настроях, для
додаткового спонукання, стимулювання, активізації та мобілізації фізичних
зусиль, підвищення рівня злагодженості дій колективу підлеглого прикордонного підрозділу.
Із завершенням виконання оперативно-службового завдання офіцер покликаний здійснювати функцію розгорнутої оцінки порядку виконання
цього завдання з метою накопичення
позитивного досвіду та профілактики
помилкових дій підлеглих. З цих позицій офіцером-прикордонником здійснюється аналітико-синтетична розумо-
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ва діяльність, у якій важливу роль відіграє критичність і самостійність розуму,
здатність до об’єктивного підходу в
оцінці діяльності своїх підлеглих.
Таким чином, з усього представленого можна зробити такі висновки:
1) професійна діяльність військового загалом і офіцера-прикордонника
зокрема має ряд соціально-психологічних особливостей, пов’язаних з особливими умовами цієї діяльності та її
завданнями;
2) для якісного і ефективного виконання поставлених оперативно-служ-

бових завдань офіцерам-прикордонникам необхідно мати певний багаж знань
із загальної, військової та соціальної
психології для проведення психологічної роботи з своїми підлеглими, здійснення психологічного впливу на них.
Подальші напрямки дослідження. В подальшому на основі виділених
особливостей професійної діяльності
офіцерів органів охорони та захисту
державного кордону необхідно виділити зміст та структуру їх психологічної
компетентності, яка є обов’язковою
складовою професіоналізму.
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Trehubenko H. P. Use of Innovative Technologies in Process of Increase Professional Competence Level of Public Workers
Abstract. The article reveals theoretical and practical aspects of the use of innovations
in education of civil servants. The significance of innovative technologies in the process
of raising the level of professional competence of civil servants has been analyzed, the
most widespread of these technologies identified. It describes the advantages for students of the advanced training courses they receive when using the webinar. A number
of recommendations on the expediency of using certain types of webinars in the process
of advanced training provided.
Key words: webinar, technology, form of education, teaching method, e-learning, multimedia presentation, remote work.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний стан розвитку
інститутів публічного управління в
Україні характеризує стійка тенденція
до запровадження нововведень у їх діяльність. Забезпечити реалізацію на
практиці відповідних завдань можливо
лише за умови використання випереджаючих інноваційних підходів у процесі підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та
працівників органів місцевого самоврядування. Іншими словами, підготовка,
перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів публічного управління повинні не лише надавати інформацію
про нові підходи в організації роботи
державної служби, не тільки продукувати сучасні вміння у практичній роботі,
але, найголовніше, формувати у державних службовців розуміння необхідності та перспективності інновацій. Ме-

ханізмом, який має закласти міцний
фундамент такого розуміння, є форми,
методи та технології, що використовуються в процесі навчання державних
службовців. І якщо формам навчання
(наприклад, лекції, семінарські заняття)
притаманні сталість та консерватизм, то
технології за своєю сутністю спрямовані на новаторство.
Подібна тенденція у навчальному
процесі державних службовців цілком
відповідає загальній парадигмі сучасної
педагогіки. «Педагогічна практика вимагає створення відносно простого і в
той же час максимально універсального
інструментарію здійснення особистісного і професійного розвитку студентів. Даний інструментарій має розкрити
структуру цього розвитку та його динаміку в інноваційних технологіях навчання, у моделюванні самого освітнього середовища» [1, с. 9].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що ряд українських
науковців заклали концептуальні основи у вивченні питання про підготовку
державних службовців, у тому числі на
засадах інноваційних підходів, а саме:
В. Б. Авер’янов,  В. П. Андрущенко,
В. Г. Атаманчук, В. М. Бебик, М. Ф. Головатий, С. А. Калашнікова, Б. О. Кравченко, В. І. Луговий, С. В. Майборода,
П. І. Надолішній,  Н. Р. Нижник,
І. Ф. Надольний,  В. А. Ребкало,
С. М. Серьогін,  І. Шпекторенко,
С. Хаджирадаєва та інші.
Необхідно зазначити, що дослідити
питання про інноваційні технології у
навчальному процесі було б не можливо без ґрунтовного доробку педагогічної науки, зокрема, таких дослідників
як: В. Беспалько, І. Лернер, М. Скаткін,
В. Сластьонін, С. Сисоєва, О. Пометун.
Метою статті є аналіз значимості
інноваційних технологій у процесі підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, виявлення найбільш розповсюджених з
цих технологій
Виклад основного матеріалу дослідження. З’ясувати питання щодо
ролі і місця інноваційних технологій в
підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців не
можливо без розуміння того базового
змісту, що вкладають науковці у саме
поняття технології. Зокрема, у педагогічній літературі термін «технологія» використовують у таких значеннях [2]:
1) як синонім понять «методика» чи «форма організації навчання» (технологія
спілкування, технологія взаємодії, технологія організації індивідуальної діяльності); 2) як сукупність усіх використаних у конкретній педагогічній системі
методів, засобів і форм (традиційна технологія навчання, інноваційна технологія тощо); 3) як сукупність і послідовність методів і процесів, спрямованих
на одержання запланованого результату. Отже, технологія навчання — це
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упорядкована сукупність і послідовність
методів і процесів, які забезпечують реалізацію проекту дидактичного процесу і
досягнення діагностованого результату.
Фахівці визначають цілий ряд сучасних технологій навчання, які широко використовуються у вищих навчальних закладах [3]:
1) диференційоване навчання;
2) проблемне навчання;
3) ігрові технології навчання;
4) інформаційні технології навчання;
5) кредитно-модульна
технологія
навчання;
6) особистісно-орієнтоване навчання.
З перерахованого вище найбільшого
розповсюдження як інновація набули інформаційні технології навчання, які виступають методологією і технологією
навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів.
Мультимедійні технології у підготовці, перепідготовці та підвищенні
кваліфікації державних службовців відіграють надзвичайно важливу роль з огляду на необхідність використання
мультимедіа у практиці їх професійної
діяльності. Адже в процесі навчання
студенти (слухачі) не лише сприймають лекційні матеріали за допомогою
інноваційних технологій, але ще й
одержують можливість ознайомитись з
принципами та особливостями подачі
інформації за допомогою мультимедіа
та відчути на власному досвіді, як така
інформація сприймається.
Про актуальність використання муль
тимедійних технологій в діяльності органів публічного управління свідчать
розробки практичних порад щодо їх підготовки та застосування [4, с. 111–119].
Зокрема, це стосується підготовки мультимедійної презентації — електронного
документу, який представляє собою набір слайдів, призначених для демонстрації аудиторії. Фахівці формулюють
цілі та етапи підготовки мультимедійної
презентації, розкривають поетапність
дій при її створенні, рекомендують дер-
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жавним службовцям притримуватися
певних правил та керуватися чіткими
принципами. Рекомендації носять цілком практичний характер щодо підбору
шрифтів, кольорів, використання анімації, оформлення заголовків. Урахування
висловлених спеціалістами порад дозволить державним службовцям підготувати мультимедійну презентацію, яка
лише полегшить сприйняття аудиторією відповідного матеріалу, не зменшуючи офіційного тону презентації.
Тенденції гармонійного поєднання
лекції як форми навчання з мультимедійними технологіями знаходять відображення і в перспективних планах
розбудови освіти державних службовців у окремих регіонах держави. Зокрема, за результатами тривалих та масштабних досліджень науковцями була
розроблена Програма вдосконалення
та уніфікації ергономічних умов навчання, підвищення кваліфікації та професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Харківської області на
2012–2016 рр. [5, с. 238–242]. Механізм
реалізації положень Програми передбачав створення на обласному рівня двох
мультимедійних лекторії на 40 та 50 місць;
на районному рівні — мультимедійних
лекторії на 25 — 50 місць. Харків’яни запланували створити Навчально-тренінговий центр з 4 мультимедійними лекторіями на загальну кількість 280 місць.
Суттєво вплинули сучасні технології і на таку традиційну форму навчання
як семінар, що навіть відобразилося у
назві — вебінар (від англійського web —
«мережа» та seminar — «семінар»). Вебінар — це спосіб організації зустрічей
онлайн, формат проведення семінарів,
тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету. Вебінар визначається
науковцями і як «технологія, яка забезпечує проведення інтерактивних навчальних заходів у синхронному режимі і надає інструменти для дистанційної
спільної роботи учасників» [6, с. 119].

Важливою педагогічною складовою
в організації і проведенні вебінарів є
«забезпечення інтерактивності й постійного взаємозв’язку з учасниками, їх
спілкування в режимі реального часу».
Дослідники вказують, що інтерактивність вебінару може бути забезпечена
різними методами [6, с. 120]: он-лайн
опитування учасників, візуалізація обговорення, можливість конспектування
під час вебінару і можливість ставити
запитання, обмін файлами та наявність
функції запису і подальшого поширення змісту вебінару.
Особливого значення набувають ті
можливості, які надає навчання за допомогою вебінару для освіти дорослих.
Зрозуміло, що повною мірою це стосується і проблем, пов’язаних з організацією підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Так, науковці вказують на ряд
переваг для слухачів курсів підвищення
кваліфікації, які вони одержують при
використанні вебінару [6, с. 127]:
1) немає потреби у фізичній присутності на семінарі;
2) відсутність часових обмежень, наявний запис дозволяє оптимізувати робочий час;
3) створення бази освітніх вебінарів,
переглянути які можна у зручний для
слухача час;
4) можливість робити власні нотатки під час вебінару;
5) вебінар є готовим електронним
продуктом, який може бути результатом спільної діяльності викладача і студентів/слухачів.
У практиці навчання державних службовців вебінари здобули належне визнання, що дало можливість спеціалістам (наводимо дані опубліковані фахівцями
Центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівних кадрів Міністерства
доходів і зборів України) сформулювати
ряд рекомендацій щодо доцільності використання певних видів вебінарів у процесі підвищення кваліфікації [7]:
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1) навчальний вебінар — надання
нової інформації за певною актуальною темою (подібний до лекції в навчальному процесі, а також може застосовуватися як короткотерміновий семінар (від декількох годин до днів) по тематиці змін у законодавстві або нових
правилах надання послуг) з відповідями
на запитання та дискусіями;
2) інформаційний вебінар — носить загальний характер, включає більше інтерактивних форм роботи, більше інформує, ніж навчає;
3) вебінар-тренінг — спосіб перевірки виконання слухачами завдань семінарів та практичних занять; реалізується у вигляді кількох занять;
4) консультаційний вебінар (вебінар-підтримка) — форма проведення
консультацій керівника щодо випускних робіт в дистанційному форматі;
5) вебінар in-class — підключення
слухачів, які займаються в режимі вебінару до заняття в класі, дозволяє отримати синергичний ефект за рахунок
взаємодії слухачів з різним досвідом.
Про те, що вебінари зарекомендували себе як цілком ефективна та практична форма навчання, свідчать чималі
приклади їх використання у навчанні
державних службовців. Наведемо лише
декілька прикладів:
1) вебінар на тему «Удосконалення
законодавства про державну службу
України. Нова редакція Закону України «Про державну службу» відбувся
6 травня 2013 року на базі Державного
закладу післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій». Його слухачами
стали державні службовці апаратів районних державних адміністрацій, які
не підвищували кваліфікації 5 років та
державні службовці, уперше прийняті
на державну службу в апарати райдержадміністрацій [8];
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2) на базі цього ж освітнього закладу
24 травня 2013 р. відбувся вебінар на
тему «Конституція України — правова
основа державного будівництва», в якому взяли участь представники всіх районів Сумської області, а загальна кількість
учасників перевищувала 60 осіб [9];
3) для працівників Дарницької райдержадміністрації було проведено
19 червня 2014 року вебінар на тему
«Зміни до Конституції України щодо
децентралізації державної влади» та
23 жовтня 2014 року — вебінар «Професійна етика та етикет державного
службовця» [10];
4) Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади та
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
провів цілий ряд вебінарів з різноманітної тематики, а саме: 29 жовтня
2013 року вебінар на тему «Публічний
виступ»; 10 квітня 2014 року «Взаємодія
влади з громадянами, медіа, НГО: нові
комунікативні інструменти»; 15 квітня
2014 року «Алгоритм продуктивного
мислення»; 22 квітня 2014 року «Європейська інтреграція. Євроатлантичне
співробітництво України»; 22 травня
2014 року «Форматування тексту в редакторі Microsoft Office Word 2007»;
19 червня 2014 року «Зміни до Конституції України щодо децентралізації
державної влади»; 15 вересня 2014 року
«Конфлікти та їх попередження» (для
державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування V–
VII категорій посад) [11].
Вебінар є мультимедійним інструментом для організації онлайн–навчання та ділового спілкування з цілою низкою віртуальних комунікацій, що значною мірою сприяє оптимізації процесу
навчання. Зазначимо, що залишаються
не врегульованими питання законодавчого закріплення навчання у формі вебінару та, пов’язані з цим, питання захисту прав інтелектуальної власності на
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матеріали викладачів, що використовуються в ході їх проведення [12, с. 174].
Висновок. Інноваційні технології,
що використовуються в процесі підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, є найбільш
розповсюдженим механізмом запровадження нововведень у навчання кадрів
публічного управління. З-поміж цілого
ряду сучасних технологій навчання потужно розвиваються інформаційні технології, пов’язані з широким використанням у практиці навчального процесу
сучасних електронних засобів та можливостей Інтернету. На сьогоднішній день
у більшості регіонів України підготовка,

перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців здійснюється з
використанням мультимедіа та шляхом
проведення вебінарів. Отже, можна
стверджувати, що використання інноваційних мультимедійних технологій у
традиційних формах навчання значним
чином трансформує самі ці форми, надаючи їм модерного новаційного звучання. Крім того, доцільно підкреслити,
що використання мультимедійних технологій у навчанні державних службовців має не лише безпосередній освітній
вплив, але й опосередкований — це ознайомлення з досвідом використання
мультимедіа у публічних виступах.
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Мостова Катерина
ад’юнкт Національної академії
Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ
ПРИКОРДОННОГО (ІММІГРАЦІЙНОГО)
КОНТРОЛЮ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ
Mostova K. Foreign Experience in Organizing the Implementation of Border
(Immigration) Control at Checkpoints
Abstract. Foreign experience in organizing the activity of checkpoints across the state
border has been researched. The directions of further development of the system of
border control in developed countries are determined. The technical conditions for the
implementation of border control as well as the provision of personnel throughput have
been discovered. The possibilities of implementing the positive experience of other
countries in the practice of the State Border Guard Service of Ukraine are described.
Key words: national security, border control, protection of the state border.
Постановка проблеми. Сьогодні
територія України залишається основним шляхом транзиту нелегальних
мігрантів і є частиною Центральноєвропейського маршруту, одного з п’яти
транскордонних маршрутів нелегальної
міграції, що ведуть з усього світу до країн
Європейського Союзу. Вищеперераховані негативні явища стали можливими у
зв’язку з недосконалістю нормативно-правової бази, яка врегульовує цю
сферу діяльності, дублюванням функцій
органів, що здійснюють прикордонний
контроль, відсутністю чіткого механізму
взаємодії публічних органів управління,
на які покладено функції здійснення
охорони державного кордону, ігноруванням та пасивністю запровадження
зарубіжного досвіду щодо регулювання
прикордонного контролю. Все це зумовлює необхідність дослідження та
систематизації зарубіжного досвіду ор
ганізації  здійснення  прикордонного
контролю та визначення перспектив
його імплементації на теренах Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим аспектам організа-

ції та здійснення прикордонного контролю присвячено праці таких вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема:
В. Б. Авер’янова,  О. Ф. Андрійко,
О . М . Б а н д у р к и ,    Д . М . Б а х р а х а ,
Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, А. П. Клюшніченка, Л. В. Коваля, В. К. Колпакова,
О. В. Кузьменко,  Т. О. Коломоєць,
А. Т. Комзюка, О. П. Коренєва, М. Я. Мас
лєннікова, Н. Г. Саліщевої, А. О. Селіванова, В. Д. Сорокіна, Ю. О. Тихомирова, А. П. Шергіна, О. М. Якуби та ін.
Однак питання функціонування систем
прикордонного (імміграційного) контролю провідних зарубіжних кран в сучасних дослідженнях практично не розкриті. Це підтверджується відсутністю опублікованих систематизованих матеріалів
з даної теми як у відкритих, так і в закритих для широкого розповсюдження публікаціях. Причиною цьому є те, що діяльність такого типу державних служб
відноситься до галузі забезпечення національної безпеки держави і має конфіденційний характер. Разом з тим, аналіз
наявних окремих матеріалів і, особливо,
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використання інформаційної мережі
«Інтернет» дають можливість дослідити
найбільш характерні аспекти систем
прикордонного (імміграційного) контролю зарубіжних країн, виявити їх позитивні і негативні сторони.
Метою статті є системне дослідження зарубіжного досвіду організації
здійснення прикордонного контролю
та окреслення можливостей його запровадження в Україні.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи порядок здійснення контролю в деяких країнах (США, Канаді, Німеччині, Франції, Швейцарії, Японії та
ін..), слід зазначити, що, незважаючи на
відмінності в розмірах території, чисельності населення, географічному
положенні,  державно-політичному
устрої, у них багато спільного. У першу
чергу — це високорозвинена економіка, заснована на ринкових відносинах;
значний обсяг зовнішньої торгівлі та
руху через кордон; приблизно однакова система політичної влади; щільна
мережа транспортних комунікацій і
систем зв’язку; високий рівень життя
населення.
Все це дозволяє визначити загальні,
найбільш характерні напрямки розвитку систем прикордонного (імміграційного) контролю цих країн в останні
роки. Аналіз матеріалів, які стосуються
окремих питань функціонування систем прикордонного (імміграційного)
контролю (далі — СПК) зарубіжних
держав показує, що даному напрямку
забезпечення національної безпеки
приділяється багато уваги.
Так, фундаментальною основою
успішного функціонування СПК будьякої держави є нормативно-правова
база. При порівнянні законів та інших
нормативних актів, які застосовуються в
різних країнах в імміграційній сфері,
можна виявити відмінності в їх формах,
що відображають диференційованість
правових систем. У деяких державах
широкий спектр положень регулюєть-
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ся одним всеосяжним законом, в інших — для врегулювання різних нормативних положень використовуються
окремі закони й нормативні акти. В одних країнах закони докладно визначають процедурні питання, в інших —
регулюють тільки повноваження, а
процедурні питання регулюються постановами урядів і відомчими нормативними актами. Крім того, в законах та
інших нормативних актах відображені
особливості географічних, політичних,
економічних і культурних умов кожної
країни, а також прав людини. Таким
чином, зміст положень, які регулюють
в’їзд та перебування громадян, іноземців та осіб без громадянства, не є стандартним для всіх провідних держав.
Зазначені особливості, разом з історично сформованими правовими системами іноземних держав, зумовлюють
поділ їх імміграційного законодавства на
два види. Перший з них — «американська модель» системи законів про імміграцію і громадянство, діюча в таких країнах, як: Канада, Австралія, Японія, США
і в деяких інших. До другого виду належить «європейська модель» аналогічних
законів і нормативних актів. Це, наприклад, — закони про іноземців в Німеччині, Нідерландах, Швеції та ін.
Значну частину країн, що використовують закони та нормативні акти,
які відносяться до першої групи, складають країни, які були утворені за рахунок
міграції населення інших країн, приймають у себе значну кількість іммігрантів в даний час або робили це раніше.
У законах «американської моделі»
проводиться чітка градація між мігрантами (особами, які в’їжджають для постійного або тривалого проживання) і
особами, які не проживають в країні
постійно (прибули в країну з певною
метою, по досягненні якої планують
знову залишити країну). У відношенні
не мігрантів визначені статуси перебування з класифікацією мети в’їзду в країну, при цьому в’їзд осіб в країну дозво-
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ляється тільки у разі відповідності одному з цих статусів. Так, нині діючий
японський закон про імміграційний
контроль визначає 27 статусів перебування іноземних громадян на території
країни, у тому числі «дипломатичний»,
«службовий», «для короткострокового
перебування», «для навчання», «для переводу по службі всередині компанії»,
«для стажування», «технічний», «для кваліфікованого фахівця» та ін.
Крім того, в законах даного виду детально визначена процедура видачі
дозволів на в’їзд в країну. Наприклад,
закон США «Про реформу системи
контролю над імміграцією» (1986 р.) самим детальним чином визначає цілі
в’їзду в країну і документи, що дозволяють це зробити. Так, крім паспорта з
візою, іноземці та особи без громадянства можуть в’їхати в США й з іншими
документами, загальне чисто яких досягає чотирнадцяти.
Для порівняння, закон «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну
громадян України» визначає такі основні види документів на право перетину
кордону: паспорт громадянина України
для виїзду за кордон; проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт;
службовий паспорт; посвідчення особи
моряка. У той же час «Правила в’їзду
іноземців та осіб без громадянства в
Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію», які затверджені Постановою КМУ №1074 від
9 грудня 1995 р. [1] визначають, що «Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні, зобов’язані мати
паспортний документ, яким є документ,
що підтверджує громадянство іноземця
або посвідчує особу без громадянства,
виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і
визнаний Україною. В’їзд в Україну та
виїзд з України може здійснюватися:
1) іноземців та осіб без громадянства — за паспортним документом і за

наявності відповідної візи, якщо інший
порядок в’їзду та виїзду не встановлено
законодавством України;
2) іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, — за паспортним документом з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання та посвідки на постійне проживання;
3) осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, — за посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон;
4) іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування на визначений термін, — за паспортним документом з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування та посвідки
на тимчасове проживання;
5) іноземців та осіб без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України не менш як протягом
одного року, — за паспортним документом з відповідною відміткою;
6) іноземців — громадян держав, зазначених у додатку 4, — за паспортним
документом без візи, якщо термін перебування їх в Україні не перевищує
90 днів з дати в’їзду» [1].
На відміну від «американської моделі» у багатьох європейських країнах
прийняті необхідні нормативні акти,
основним змістом яких є положення,
що обмежують перебування в країні
іноземних громадян, які посягають соціальні та економічні основи держави.
У законах та нормативних актах таких
країн визначено, що іноземці, які бажають працювати в даній країні, повинні до в’їзду в країну або після нього
отримати від уповноваженої інстанції
дозвіл на роботу. При цьому вкрай рідкі випадки, коли таке поняття, як статус
перебування, є важливими умовами видачі дозволу на в’їзд. Підстави для відмови у видачі дозволу є також більш
абстрактними в порівнянні з законами
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та нормативними актами «американської моделі».
Дослідження різних моделей імміграційних законів і нормативних актів дає
право стверджувати, що, якщо в них виділити положення, які пов’язані з в’їздом,
і положення, які пов’язані з перебуванням, то можна констатувати, що в «американської моделі» центральне місце займають норми, що стосуються в’їзду в
країну, а в «європейської моделі» — положення, що визначають перебування
іноземних громадян у країні. Так, сама
назва існуючого вже тривалий час основного закону Швейцарії про імміграційний контроль, — «Федеральний закон
про перебування і постійне проживання
іноземних громадян» — вказує на його
приналежність і основну спрямованість.
Зазвичай закони та нормативні акти
«американської моделі» визначають необхідність перевірок документів у ППр
та отримання дозволу на в’їзд, а в якості
додатку до дозволу на в’їзд — визначення статусу (обмеження на сферу діяльності в період перебування) і терміну перебування. Даний дозвіл у формі печатки
проставляється на сторінці паспорта.
У той же час у європейських законах та нормативних актах визначається,
що в процесі прикордонного контролю перевіряється всього лише наявність дійсного паспорта (при необхідності — візи), і в багатьох випадках у
паспорті не проставляється відмітка-дозвіл на в’їзд. При цьому основна
увага приділяється перевірці того, слід
або не слід дозволити громадянину перебування в країні після закінчення
встановленого терміну. Так, в німецькому законі про іноземних громадян, поряд із системою «дозволів на перебування у формі візи» паралельно існує
також дозвіл на перебування, який можна отримати після в’їзду в країну.
Зміна нормативно-правової бази
провідних країн світу відбувається в основному під впливом двох основних
процесів:
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1) перший — інтеграційні процеси
між державами (особливо європейськими) і створення різних союзів (наприклад, Європейське співтовариство) сприяють поступовому спрощенню прикордонного (імміграційного) контролю між
цими країнами, а в окремих випадках передбачається його повне скасування;
2) другий — розширення процесів
неконтрольованої міграції змушує заможні країни посилювати імміграційні
правила щодо громадян держав-постачальників незаконних мігрантів.
Так, країнами-учасницями Шенгенської угоди досягнута домовленість про
скасування системи контролю на внутрішніх кордонах цих держав. При цьому посилюється ПК на зовнішніх кордонах. Принципом свободи пересування всередині «шенгенського простору»
можуть користуватися як громадяни
країн-учасниць угоди, так і громадяни
третіх країн. Для прикордонних (імміграційних) служб країн-учасниць угоди
розроблені та введені в дію єдині правила контролю в’їзду та виїзду [2, с. 55].
Разом з тим з кінця 80-х років на «європейську модель» законів став чинити
істотний вплив процес неконтрольованої міграції. Наприклад, у 70-ті роки в
Європі налічувалося приблизно 30000
бажаючих отримати притулок. В кінці
80-х років їх число підскочило до
300000, а до 1992 р. — досягло вже
700 тисяч. Настільки масовий приплив
іммігрантів змусив країни Європейського союзу переглянути свою політику
відкритих дверей. У 1993 р. Бельгія,
Франція, Німеччина, Нідерланди і Португалія почали вживати заходів щодо
обмеження кількості іммігрантів. У 1994 р.
їх приклад наслідували Данія, Італія та
Австрія. Після посилення імміграційних законів деякими європейськими
державами в середині 90-х років кількість заяв від іноземних громадян про
надання притулку істотно скоротилася.
Це підтверджує ефективність вжитих
заходів щодо іммігрантів.
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Окреме місце серед законів і нормативних актів європейських країн займає
«Британський закон про мігрантів». Великобританія історично, також як і деякі
інші європейські країни, використовувала закон про іноземних громадян і встановлені на його основі нормативні акти
в якості основних юридичних документів для контролю за особами, які в’їжджають в країну. Проте в 60-і роки минулого століття ця юридична система була
змінена в якості реакції на великий наплив мігрантів з колишніх колоній. В
даний час її можна вважати такою, що
відноситься до американської моделі.
Особливе місце в законодавчих актах зарубіжних держав, які регламентують прикордонний (імміграційний)
контроль, відводиться заходам відповідальності за порушення правил в’їзду в
країну. Так, у законах більшості країн
відзначається, що для попередження
незаконного в’їзду в країну і забезпечення належного контролю необхідна
співпраця у проведенні імміграційних
перевірок з боку власників транспортних засобів, а також транспортних компаній, відповідальних за перевезення
іноземних громадян. Тому закони про
імміграційний контроль зобов’язують
власників транспортних засобів, а також
транспортні компанії надавати сприяння
у справі проведення імміграційних перевірок, повідомляти про наявність на борту осіб, які не мають паспорта чи іншого
документа, що підтверджує особу і запобігати їх в’їзду на територію країни, а також запобігати в’їзду іноземних громадян, яким було відмовлено у дозволі на
це, забезпечувати висилку таких осіб.
Низкою нормативно-правових актів в
імміграційній сфері передбачаються
санкції кримінально-процесуального та
фінансового характеру.
Міри покарання, передбачені відносно осіб, які незаконно прибули на
територію країни, незаконно залишилися в ній та їх пособників, різні. Так, в
японському «Законі контролю в’їзду —

виїзду і визначення біженців» (глави 6, 9)
зазначається, що до порушників імміграційних правил застосовуються «виправні роботи або тюремне ув’язнення
терміном до 3 років або грошовий
штраф у розмірі до 300 тис. ієн». Щодо
осіб, які незаконно працевлаштовують
іноземних громадян передбачені «виправні роботи строком до 3 років або
грошовий штраф у розмірі до 2 млн
ієн». Крім того, у випадку, коли капітан
морського або іншого судна або транспортна компанія перешкоджають виконанню перевірок чи інших службових обов’язків інспекторами імміграційних служб або не надають інформацію,
що підлягає повідомленню, з такої особи стягується штраф у розмірі до 500
тис. ієн. [3, с. 9].
Закон США «Про реформу системи
контролю над імміграцією» (1996 р.)
вводить штрафні санкції щодо осіб, які
сприяють незаконному в’їзду, пересуванню чи перебуванню в країні іноземців. Фізичні та юридичні осіб у цьому
випадку піддаються штрафу у розмірі
10 тис. доларів або тюремному ув’язненню терміном на 5 років, або обидва
покарання одночасно. Дані заходи накладають додаткову відповідальність на
власників транспортних засобів і транспортних компаній щодо недопущення
в’їзду в країну осіб, у яких відсутні дозволи на це. Зазначені санкції поширюються і на іноземні транспортні компанії, які доставили в країну такого пасажира [4, с. 218].
Найважливішою рисою, що характеризує будь-яку систему, є функції, які
вона виконує. Дане положення повною
мірою стосується системи прикордонного (імміграційного) контролю. Функції систем прикордонного (імміграційного) контролю різних держав мають
як спільні риси, так і певні відмінності.
Як правило, загальна функція для усіх —
паспортний контроль при перетині
кордону, — є тільки частиною обов’язків відповідних контрольних органів.
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Так, повітряна і прикордонна поліція Франції, разом з контролем імміграційних правил, здійснює перевірку друкованих видань, які ввозяться в країну,
контролює діяльність цивільної авіації
(захист авіалайнерів і вантажів, нагляд
за розслідуванням аварій і катастроф у
відповідності до кримінально-процесуального кодексу, контроль діяльності
керівництва авіакомпаній та ін.).
Федеральна прикордонна охорона
(BGS) ФРН, крім перевірки документів
в ППр, виконує і інші, головним чином,
поліцейські завдання: надання допомоги поліції федеральних земель у ліквідації заворушень; охорона важливих державних і урядових об’єктів, забезпечення безпеки візитів іноземних урядових
делегацій на вищому рівні; боротьба з
тероризмом у країні, в тому числі на повітряному транспорті; охорона дипломатичних представництв за кордоном і ін.
Швейцарський корпус прикордонної охорони (GWK) здійснює підтримку прикордонної поліції кантонів і розшук кримінальних злочинців і підозрюваних, затримання порушників
правил дорожнього руху, стягує плату з
власників автотранспорту за користування державними автострадами при
в’їзді та виїзді з країни.
Імміграційні служби США і Канади,
крім паспортного контролю осіб у ППр
та фізичної охорони кордону, контролюють перебування іноземців в країні,
реєструють зміни їх статусу, здійснюють процедуру прийому до громадянства, накладають штрафні санкції на
роботодавців за незаконне оформлення іноземців на роботу і на власників
транспортних компаній, що допустили
незаконну доставку в країну іноземців,
продовжують терміни перебування в
країні і депортують іноземців при порушенні імміграційних законів.
Широке коло функціональних
обов’язків, виконуваних органами прикордонного (імміграційного) контролю
зарубіжних держав передбачає наяв-

194

ність певної структури та штатної чисельності. Аналіз даних показує, що
служби прикордонного (імміграційного) контролю організаційно входять до
складу наступних відомств: Міністерство юстиції (Японія, США, Канада,
Австралія та ін.); Міністерство внутрішніх
справ (ФРН, Португалія, Бельгія, Франція, Австрія, Польща, Угорщина, Румунія,
Словаччина та ін.); Міністерство оборони (Нідерланди) або є самостійними
службами (Білорусь, Швейцарія).
Структура досліджуваних контрольних служб, як правило, будується у відповідності з функціональним призначенням. Так, для перевірки документів у
осіб, які прямують через пункти пропуску та вирішення питань натуралізації, в структурі служби імміграції та натуралізації США є відділи імміграційного контролю, арбітражу та громадянства, проведення службових операцій і
прийому апеляцій з відповідними підрозділами в ППр, а для припинення нелегальної імміграції та іншої протиправної діяльності — відділи та підрозділи прикордонної охорони, слідчих
дій, затримання і депортації та ін.
Для виконання функціональних
обов’язків органи прикордонного (імміграційного) контролю мають певний
штат співробітників. Так, чисельність
працівників деяких розглянутих служб
наступна: Служба імміграції та натуралізації США — 24 тис. осіб, Федеральна
прикордонна охорона Німеччині — 22
тис. осіб, Повітряна і прикордонна поліція Франції — 1,5 тис. осіб, Швейцарський корпус прикордонної охорони
— 1,9 тис. осіб, чисельність органів прикордонного контролю колишньої ФПС
Росії становила близько 16,4 тис. осіб.
Обсяг потоку осіб, які прямують через пункти пропуску деяких країн і чисельність співробітників контрольних
органів зарубіжних країн, які забезпечують пропуск, наведено на рис. 1. Виникає питання, яким чином порівняно невелика кількість інспекторів забезпечу-
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Рис. 1. Штатна чисельність органів прикордонного (імміграційного) контролю
і кількість щорічно перетинають ДКУ
Примітка. Систематизовано автором

ють контроль величезної кількості пасажирів і транспортних засобів?
Дослідження технології виконання
службових завдань, показало, що вирішення проблеми контролю та пропуску
через кордони великої кількості пасажирів і транспортних засобів мінімальною
кількістю співробітників прикордонних
(імміграційних) служб іноземних держав
стало можливим в результаті:
1) застосування технологій прикордонного контролю, заснованих не на
суцільному, а вибірковому контролі
осіб і транспортних засобів;
2) створення і функціонування єдиної в масштабах всієї країни інформаційної системи відомостей про осіб які
перетнули ДКУ і розшукуваних осіб.
Це дозволяє отримати або ввести дані
на будь-яку особу, яка перетинає кордон, незалежно від того, яка служба
здійснює контроль — митна або прикордонна, а також виконувати завдання
щодо недопущення перетину кордону
«підконтрольними» особами;
3) використання при здійсненні
прикордонного контролю новітніх технічних досягнень;
4) залучення до здійснення паспортного контролю, огляду транспортних
засобів співробітників митної служби,

яка діє у всіх без винятку ППр, на відміну від прикордонних (імміграційних)
служб. Ступінь участі митниці в цьому
процесі, через особливості національного законодавства, в різних країнах неоднакова. Найбільшою самостійністю
митна служба користується в Німеччині, Канаді, в дещо меншій мірі — в
США, Швейцарії, Франції, Австрії.
У свою чергу, в окремих випадках співробітники імміграційних служб виконують функції митниці.
Технології прикордонного контролю
в країнах, де співробітники контрольних
служб (митниці та імміграції) користуються методом взаємозамінності, представляються найбільш перспективними з
точки зору вивчення їх досвіду.
Так, у перевірці документів у осіб,
які перетинають ДКУ Німеччини, беруть участь як представники Федеральної прикордонної охорони (BGS), так і
співробітники митниці. «Щоб уникнути подвійного контролю пасажирів у
більшості ППр митники виконують
обов’язки співробітників BGS і співробітники BGS виконують обов’язки митниці. Пасажир в цьому випадку має
справу або з співробітником митниці,
або BGS, який при вибірковому контролі опитає про товари, які провозять-
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ся, перевірить документи і в разі необхідності подбає про те, щоб оформити
замінник особистого документа». Це
положення було нормативно закріплено в законі ФРН «Про Федеральну прикордонну охорони» (1972 р.) і підтверджено аналогічним законом в 1994 р.
Взаємозамінність  співробітників
двох служб дозволила створити в ФРН
єдину систему прикордонно-митного
контролю. З цією метою в ППр були
обладнані два напрямки руху пасажирів
— так звані «червоний» і «зелений» коридори. «Зеленим» коридором слідують
особи з речами, які не мають необхідності декларувати їх у митниці, а решта пасажирів — рухаються «червоним» коридором. У цьому випадку, на «зелених»
коридорах контроль здійснюють співробітники BGS, а на «червоних» — митниці. З цього випливає, що паспортному контролю у ФРН підлягають всі особи, що перетинають кордон, але здійснюють його або співробітники BGS (де
вони є), або митники [1].
Митний контроль здійснюється
тільки відносно певної частини пасажирів. Даний контингент визначається
або заздалегідь (за списками пасажирів),
або на місці, виходячи з обстановки.
Митному огляду може бути підданий
будь-який пасажир, будь-який транспортний засіб шляхом вибіркового
контролю. У цьому випадку вирішальне значення має професіоналізм співробітників контрольних служб або наявні оперативні дані.
Істотне значення в технології прикордонного контролю мають інформаційні системи. До середини 90-х рр..
практично всі пункти пропуску ФРН
були підключені до централізованої інформаційної системи (NADIS) і до інформаційної  системи  Інтерполу
(Inpol). Причому, поряд із стаціонарними терміналами (DASTA), у ППр є мобільні та портативні радіотермінали
(HOFT). Технічні можливості ППр
дозволяють перевіряти у осіб, які пере-
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тинають ДКУ не тільки анкетні дані,
але і їх фотокартки за наявним телевізійним каналом центральної картотеки
ФРН в м. Вісбаден, що розташований в
будівлі федерального управління кримінальної поліції. Встановлені термінали дозволили використовувати машинозчитувальні паспорти для контролю
осіб, які перетинають кордон, що значно збільшило можливості прикордонної та митної служб щодо виявлення
осіб, які прямують з недійсними документами, а також вчинили злочини.
У Франції контроль в’їзду та виїзду
здійснює повітряна і прикордонна поліція (PAF) МВС. Дана служба відповідає також за охорону сухопутних і морських кордонів. У більшості автомобільних ППр, в деяких морських портах цей контроль покладено на митну
службу. PAF здійснює ПК в 72 міжнародних аеропортах, залізничних станціях і ряді пасажирських морських портах. У багатьох ППр PAF здійснює взаємодію з митницею, використовуючи
принцип взаємозамінності. Цьому в
більшій мірі сприяє наявність єдиної
поліцейської автоматизованої інформаційної системи в ППр Франції.
Ряд особливостей, пов’язаних в основному з конфедеративним державно-політичним устроєм країни, є в технології контролю при перетині кордону в Швейцарії. Ця країна не має єдиного органу охорони кордону, тому що
вона є конфедерацією (складається з
чотирьох кантонів з великим ступенем
суверенітету і самостійності органів виконавчої влади). У кожному прикордонному кантоні є своя прикордонна
поліція, що входить до структури кантону. Однак, на відміну від структур
прикордонної поліції, Швейцарія має
єдину централізовану митну службу,
що діє у всіх кантонах країни. У складі
Федерального управління митної служби є швейцарський Корпус прикордонної охорони (GWK). Зона його відповідальності — всі автомобільні пункти
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пропуску і ділянки доріг, які примикають до державного кордону. ПК у міжнародних аеропортах та залізничних
станціях здійснюють співробітники
прикордонної поліції того чи іншого
кантону. Так як основний обсяг транспортного руху припадає на автошляхи, то Швейцарія має майже 90 автомобільних і лише 9 залізничних та 7 авіаційних ППр. Корпус прикордонної
охорони є воєнізованим підрозділом
митного управління, має свою організаційну структуру і підпорядковується законам про військову службу. Органом
управління GWK є об’єднана митна дирекція, якій підпорядковано 6 митних
округів, у складі кожного по одному командуванню GWK, які діляться на прикордонні ділянки і сектори, що включають декілька автомобільних ППр. Однак, незважаючи на підпорядкування
митному відомству, GWK ніяких завдань щодо здійснення митного контролю не виконує. Функції, які здійснює
GWK у складі митного управління,
дуже тісно переплітаються з функціями
кантональної прикордонної поліції і, як
вже було зазначено вище, спрямовані
на вирішення деяких інших поліцейських завдань крім контролю в’їзду та
виїзду з країни [5].
Діяльність імміграційних служб
США і Канади має дуже багато спільного. Форми і способи контролю в пунктах в’їзду не мають істотних відмінностей. США і Канада — це країни, населення яких історично формувалося і в
значній мірі зростає до цих пір за рахунок імміграції. Аналіз імміграційних
процесів показує, що в період 1820–
1995 років населення США збільшилося за рахунок іммігрантів на 70,8 млн
чоловік. Не випадково, що США і Канада надають дуже великого значення
імміграційній політиці і в міжнародному, і у внутрішньому аспектах. Від того,
наскільки є контрольованим приплив
іммігрантів, багато в чому залежить економіка США і Канади, демографічна

ситуація. Наявність нелегальних іммігрантів сприяє зростанню злочинності.
Крім того, вони живлять тіньову економіку. Легальні іммігранти роблять великий внесок в економічний та інтелектуальний потенціал. Так у США на початку 90-х років питома вага іноземців
(легальних іммігрантів) становив: інженерів — 10 %, лікарів — 24 %, членів
академії наук — 23 %, лауреатів Нобелівської премії — 33 %. Іммігрантами
вважаються іноземці, які не є громадянами країни, але мають статус постійного мешканця. До неіммігрантів статистика США і Канади відносить іноземців, яким дозволено в’їзд в країну з
діловими цілями: на навчання, в якості
туристів, працівників преси, бізнесменів, представників різних делегацій. Із
цієї категорії виключаються транзитні
пасажири, члени екіпажів іноземних
транспортних засобів.
Розуміння ознак градації іноземців,
які в’їжджають в США і Канаду, є підставою для проведення ретельного
контролю при перетинанні ними кордону. У відповідності із діючою в США
системою прикордонного контролю
в’їзд американців та іноземних громадян здійснюється через ППр, розташовані в аеропортах, морських портах і на
сухопутному кордоні. Згідно з розробленою службою імміграції та натуралізації США класифікацією, вони поділяються на три категорії: А — пункти в’їзду, відкриті для всіх категорій іноземців;
В — пункти, через які в США можуть
в’їжджати лише іноземці, які постійно
проживають в країні по пред’явленні
дійсної «грін-кард» або громадяни Мексики при наявності картки-дозволу на
перехід кордону; С — пункти в’їзду, відкриті тільки для членів екіпажів суден,
які прибувають в США. Громадяни
США і Канади для в’їзду в країну можуть використовувати ППр категорії
А і В. Для в’їзду в країну пасажирів є
строго визначені пункти в’їзду (усього
таких пунктів 41). На основній терито-
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рії США — 33, на Алясці — 2, в Пуерто-Ріко — 2, на островах, що перебувають під юрисдикцією США — 4 (Гаваї,
Марнінські і Вірджинські острови). Як
правило, це міжнародні аеропорти і
морські пасажирські порти. За оцінками
служби імміграції та натуралізації, 95%
американців та іноземних громадян
в’їжджають в США через сухопутний
кордон. На відміну від осіб, які прибувають в країну повітряним або морським
шляхом, вони в більшості випадків проживають у прикордонних районах, часто перетинають кордон і добре знають
вимоги, які пред’являються до осіб, які
в’їжджають в США. Ці обставини створюють певні особливості організації
контролю на сухопутних пунктах в’їзду.
Зокрема, первинний імміграційний,
митний, сільськогосподарський і медичний контроль на в’їзд здійснює
один і той же службовець. Ним може
бути співробітник служби імміграції та
натуралізації або митної служби. Міністерство охорони здоров’я своїх представників на сухопутних пунктах в’їзду
не має, а співробітники міністерства
сільського господарства присутні тільки у великих ППр, розташованих на
американо-мексиканському
кордоні.
Крім цього, велика кількість осіб, які
прямують через кордон, і обмеженість
людських ресурсів контрольних служб
не дозволяє проводити глибоку перевірку кожної особи, яка в’їжджає у США [6].
У зв’язку з цим служба імміграції та
натуралізації відзначає, що ефективність контролю на сухопутних ППр багато в чому залежить від здатності співробітника за короткий проміжок часу
зробити правильний висновок: чи
може та чи інша особа бути допущена в
США або у відношенні до неї необхідно провести додаткову перевірку. З урахуванням цього співробітникам рекомендується починати вивчення особи
ще при його підході до ППр. При цьому особливу увагу слід звертати на його
вік, зовнішній вигляд, манеру поведін-
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ки, наявність і характер багажу, а при
слідуванні на автомобілі — на місце (район) його реєстрації. Якщо пред’явлені
документи або відповіді на уточнюючі
питання суперечать першому враженню, що склалася у службовця, або викликають підозру про спробу незаконного в’їзду в США або провозу в країну
заборонених товарів, то відносно заявника проводиться додаткова перевірка.
Для того щоб не привертати уваги інших громадян, які прямують через кордон і не створювати перешкод у проходженні ними прикордонного контролю, один з вільних співробітників супроводжує його в спеціально відведене
для цього приміщення. Залежно від характеру підозр додаткова перевірка
проводиться спеціалістом з імміграційних або, відповідно, митних питань.
ПК за особами, що прибувають до
США на громадському транспорті (автобусі, поїзді або поромі), організований аналогічно перевірці при в’їзді в
країну на автомобілі або перетинанні
кордону у пішому порядку.
Слід мати на увазі, що організація
прикордонного контролю в міжнародних аеропортах і морських портах має
ряд специфічних особливостей. Вони
обумовлюються тим, що іноземні громадяни, які прибувають в США повітряним та морським шляхом для в’їзду в
країну використовують американські
візи різної категорії, пред’являють іноді
малознайомі закордонні паспорти і в
більшості випадків слабко знають вимоги, які пред’являються імміграційними й митними властями. Крім цього, за
оцінками СІН, цей канал в’їзду до США
частіше інших використовується злочинними елементами для незаконного
проникнення на територію країни і ввезення заборонених товарів. У зв’язку з
цим в аеропортах і морських портах усі
громадяни піддаються ретельній перевірці, у здійсненні якої беруть участь
представники всіх зацікавлених відомств, а саме: СІН, митної служби, мі-

Мостова К. Зарубіжний досвід організації здійснення прикордонного (імміграційного)
контролю в пунктах пропуску

ністерств охорони здоров’я та сільського господарства. З метою оптимізації
діючої в аеропортах і морських портах
системи контролю за громадянами, які
в’їжджають в США, керівництвом СІН
спільно з митною службою останнім
часом були розроблені і впроваджені в
практику такі методи організації роботи:
NE-STOP INSPECTION SYSTEM.
У відповідності з цим методом первинний імміграційний та митний контроль
осіб проводиться одним і тим же співробітником, в якості якого можуть виступати службовці СІН або митної
служби. Якщо дана особа не викликає
будь-яких підозр, то відносно нього додаткової перевірки не проводиться.
При цьому у верхньому правому куті
його митної декларації проставляється
код. Якщо результати первинного
контролю вказують на необхідність
більш ретельної перевірки, то залежно
від характеру підозр, її проводить відповідно фахівці СІН або митної служби;
ACCELERATED INSPECTIONAL
SYSTEM. При цьому методі контроль
за пасажирами, що в’їжджають організується аналогічно першому методу.
Відмінність полягає в тому, що супроводжуваний багаж не подається в зону
первинного контролю та перевіряється
окремо фахівцями митної служби;
U. S. CITIZENS BY-PASS. Згідно з
цим методом громадяни США при наявності
американських
закордонних
паспортів без проходження імміграційного контролю направляються відразу
до митного чиновника, який одночасно
виконує і функції співробітника СІН. Ця
система була розроблена керівництвом
СІН, митної та карантинної служб для
контролю осіб, які прямують через кордон в одній зоні. Раніше ці три організації мали свої визначені зони огляду. Крім
того, у багатьох ППр, де немає пасажирського руху, контроль членів екіпажів та
водіїв транспортних засобів, їх огляд і
виявлення нелегальних іммігрантів митна служба здійснює самостійно.

Порядок в’їзду в США іноземців
регламентується єдиним федеральним
імміграційним законодавством, дійсним
на території всіх штатів США, а також
островів, які знаходяться під американським протекторатом. На СІН США
покладено також завдання з фізичної
охорони кордону (її протяжність з Канадою — 8891 км, з Мексикою — 3111 км)
для недопущення проникнення в країну
нелегальних іммігрантів, яких тут називають «порушниками кордону». Контроль в’їзду в США здійснює управління з реалізації програм СІН зі своїми
структурними підрозділами, основними штатними одиницями яких є імміграційні інспектори та інспектори слідчих дій. Всього в ППр США задіяні
близько 7 тис. імміграційних інспекторів, які здійснюють паспортно-візову і
близько 2,8 тис. інспекторів слідчих
дій. Частина персоналу СІН займається
інформаційним забезпеченням і адміністративною діяльністю. СІН має також
свої представництва при консульських
управліннях США за кордоном.
Інспектори слідчих дій, частина
яких також працює в ППр, здійснюють розшук іноземців, які нелегально
в’їхали в країну і проживають за підробленими (недійсними) документами.
Розшук цих осіб здійснюється шляхом
проведення оперативно-розшукових
заходів. Основна частина цих інспекторів знаходиться у великих містах, де
проживають іноземці. Для виявлення
незаконних мігрантів використовуються не тільки оперативні заходи, але
і проведення спеціальних заходів
щодо пошуку правопорушників із залученням поліції в місцях компактного
проживання вихідців з Латинської
Америки, які є основним джерелом нелегальної імміграції. Відповідно до закону, імміграційні офіцери США наділяються правом огляду будь-якого
транспортного засобу з метою виявлення нелегальних іммігрантів. Але огляд транспорту вибірковий, який тран-
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спортний засіб оглядати офіцери визначають самостійно.
Таким чином, розглядаючи технологію контролю осіб, транспорту та
вантажів в США і Канаді, потрібно відзначити, що вона побудована не на суцільному контролі, а на суворо диференційованому, з урахуванням конкретної обстановки щодо розшуку осіб, які
намагаються порушити закон США
про імміграцію, здійснювати контрабандну і терористичну діяльність. Суттєвою особливістю технології контролю пасажирів у ППр США і Канади є
те, що імміграційна служба не здійснює
контроль осіб, які виїжджають з країни.
Це роблять співробітники поліції, транспортних компаній, служби безпеки (в
міжнародних аеропортах) і частково
митна служба. Такий розподіл обов’язків дозволяє раціонально використовувати персонал імміграційної та митної
служб, зосередити основні зусилля на
контролі в’їзду в країну. Наприклад, в
аеропорту Торонто (Канада) діє імміграційний пост чисельністю всього
60 чоловік, а в Оттаві — 40 осіб. На
службі одночасно перебуває 15–20 і 10–
12 імміграційних офіцерів відповідно.
Значно полегшують службу інспекторів імміграційної служби, автоматизовані інформаційні системи (АІС).
СІН США в своєму розпорядженні
один з найбільших масивів інформації
про іноземців, що проживають в даний
час або проживали коли-небудь були в
США. Цей масив поділяється на різні
файли: на іноземців, що перебувають у
США (інформація для місцевих відділень СІН в місцях проживання іноземців); матеріали оформлення допуску
іммігрантів на проживання в США (мікрофільмові копії реєстраційних документів); список осіб, що отримали відмову у в’їзді до США. У 1986 році в
США введено в дію загальнонаціональну імміграційну АІС (NAILS), яка дозволяє виявляти серед осіб, що виїжджають в США злочинців і терористів.
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СІН має також списки осіб розшукуваних ФБР або становлять для них інтерес.
Введені в США ще в 1981 році (у Канаді в 1985 році) машинозчитувальні
паспорти і їх зв’язок з інформаційними
системами NAILS, TESC, NCIC значно
(з 60 до 15–20 с.) скоротили час перевірки паспортів, різко підвищили можливості ідентифікації осіб, які використовують недійсні чи підроблені паспорти,
виявлення розшукуваних осіб. З середини 90-х років в США стали вводити в
дію нові паспорти, які мають вигляд
електронних кредитних карток, що дозволило практично повністю автоматизувати паспортний контроль [6].
До початку використання засобів
автоматизованого контролю був проведений облік осіб, які виявили бажання
проходити автоматизовану перевірку.
Цей облік покладається на співробітників прикордонного (імміграційного)
контролю. З цією метою у великих аеропортах і морських портах створені
спеціальні пункти в яких особи, які як
в’їжджають, так і виїжджають з країни,
можуть подати письмові заяви-згоди на
проходження автоматизованого контролю. При цьому особи, які висловили
таке бажання, повинні в обов’язковому
порядку мати машинозчитувальні посвідчення особи або паспорт, тому що в
подальшому ніяких інших додаткових
документів буде не потрібно. У зв’язку з
цим, такі засоби повинні забезпечувати
при необхідності зчитування інформації з машино зчитувальних документів,
виготовлених а стандартом Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).
Після автоматизованого введення
особистих даних пасажира, що перевіряється з використання машинозчитувальних документа, здійснюється його
перевірка за наявними обліками розшукуваних осіб, а також перевірка підстав
на його в’їзд в країну. Якщо з боку правоохоронних органів немає перешкод
для в’їзду в країну особи, що перевіряється або виїзду з неї, то його особисті

Мостова К. Зарубіжний досвід організації здійснення прикордонного (імміграційного)
контролю в пунктах пропуску

дані з машинозчитувального документа,
а також біометричні характеристики, які
необхідні для підтвердження ідентичності особистості, беруться на облік і
централізовано заносяться в банк даних.
Автоматизований ПК здійснюється
на добровільній основі. Особа, яка виявила бажання його проходити, повинна
в заяві письмово підтвердити свою згоду на збір відомостей про нього, занесення їх до центрального банку даних, а
також обробку його особистих та біометричних даних у передбаченому для
цього банку даних служб прикордонного (імміграційного) контролю. Пристрої автоматизованого прикордонного контролю розташовуються в проході для пасажирів, що обладнується двома турнікетами. Перед першим турнікетом автоматично контролюється вкладений пасажиром документ для перетину кордону, і отримані результати порівнюються з раніш врахованими даними заявника на допуск до автоматизованого контролю. Після чого перший
турнікет відкривається. Потім дані з документу використовуються для його перевірки за обліками розшукуваних осіб.
Перед другим турнікетом встановлюється зчитувач біометричних даних для
ідентифікації особистості. Прочитані
біометричні характеристики порівнюються з біометричними даними, які
були внесені в банк даних при її первинному обліку і допуску до автоматизованого контролю. Одночасно вимірюється температура її руки. При збігу
біометричних характеристик і відсутності даних на дану особу в списку розшукуваних осіб відкривається другий тур-

нікет. В іншому разі надходить відповідний сигнал на пост прикордонної
охорони і в найближчу контрольну кабіну. Разом з тим, служба прикордонного (імміграційного) контролю зберігає за собою право в будь-який час піддати вибірковій перевірці осіб, які проходять автоматизований ПК. Однак це
може мати місце лише у випадках обґрунтованих підозр у зловживаннях, а
також коли подальше використання
системи обмежується з міркувань безпеки. Випробування аналогічної автоматизованої системи перевірки документів було проведено в 1998 році в аеропортах Німеччини. У подальшому були
оснащені даною системою всі пункти
пропуску країн Шенгенської угоди.
Висновки і пропозиції. Таким чином, в результаті аналізу організації
служб, які здійснюють контроль у пунктах пропуску, їх функціональних обов’язків, технології контролю осіб, транспорту та вантажів при перетинанні ними
кордону була виявлена висока ефективність у цілому систем прикордонного
(імміграційного) контролю зарубіжних
країн. Це досягається наявністю дієвої
нормативно-правової бази, доцільною
структурною побудовою контролюючих органів, диференційованої технологією прикордонного (імміграційного)
контролю, використанням у службовій
діяльності новітніх технічних досягнень.
Систематизований аналіз закордонного
досвіду, оцінка його позитивних і негативних сторін може бути використаний у
службовій діяльності органів охорони
державного кордону і структур прикордонного контролю ДПСУ.
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Федик Андрій Олександрович
Викладач кафедри спеціальних дисциплін
Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ
СУТНОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСОБОВОГО СКЛАДУ
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Fedyk A. O. Scientific Approaches to the Understanding of the Essence of Staffing of Personnel of Operative-Search Units of the State Border Guard Service of
Ukraine
Abstract. The article stresses the importance of effective and high-quality personnel
provision of personnel of the operational-search units of the SBGS. In this regard, the
theoretical approaches to the definition of «staffing» are investigated. The stages and
methods of personnel selection for replenishment of the personnel of operationalsearch units have been determined. The definition of staffing of personnel of operativesearch units and its principles is proposed.
Key words: operative-search activity, personnel, personnel, selection.
Актуальність теми. Сучасний період розбудови української держави характеризується наявністю ряду проблем
соціально-економічного, політичного,
управлінського, ментально-культурного, морально-етичного змісту. Вирішення цих проблем, із врахуванням їх
різновекторності, потребує комплексних та системних заходів практично у
всіх площинах соціально-економічного
розвитку. Серед цих заходів не останнє
місце належить законодавчому регулюванню суспільних відносин, адекватному українським реаліям та адаптованому
до європейських норм і стандартів.
На цьому тлі та в контексті інституційних змін, що відбуваються у сфері
державного управління в Україні, особливу увагу, привертають до себе останні зміни у законодавстві, що регулює дану сферу в цілому та сферу публічної служби зокрема. Варто наголосити, що необхідність таких змін продиктована навіть не стільки недосконалим попереднім законодавством про

публічну службу, скільки якісно відмінним євроінтеграційним поступом української держави, помітною переоцінкою українськими громадянами ключових суспільних установок, перш за все,
значимих соціальних потрясінь і зовнішньої військової інтервенції.
Важливим елементом системи забезпечення національних інтересів в
умовах протидії різноплановим внутрішнім та зовнішнім загрозам виступає
Державна прикордонна служба України (далі — ДПСУ). Одним із структурних напрямів її діяльності виступає оперативно-розшукова діяльність. Відповідно до Законів України «Про державний кордон України», «Про Державну
прикордонну службу України», «Про
оперативно-розшукову діяльність» та з
метою приведення діяльності підрозділів Державної прикордонної служби
України, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у відповідність до нового Кримінального процесуального кодексу України було затвер-
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джено Положення про оперативно-роз
шуковий відділ органу охорони державного кордону [10]. Проблема вироблення ефективної кадрової політики в оперативно-розшукових підрозділах ДПСУ,
заслуговує сьогодні на особливу увагу.
Ступінь наукової розробки проблеми. Проблемами розуміння кадрового забезпечення органів державної
влади в цілому присвячували своїх праці такі науковці як В. Авер’янов, О. Бандурка,  Н. Гончарук,  Б. Колесніков,
Н. Нижник,  І. Нинюк,  О. Оболенський, В. Олуйко, О. Пархоменко-Куцевіл, Г. Рябцев та інші. Проте, питання
кадрового забезпечення особового
складу оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби
України (далі — ДПСУ) у науковій літератури висвітлені недостатньо.
З огляду на це метою дослідження є опрацювання теоретичних підходів до розуміння поняття кадрового забезпечення особового складу оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ.
Виклад основного матеріалу.
Оперативно-розшуковий відділ (далі —
ОРВ) — це структурний підрозділ органу охорони державного кордону, який
здійснює оперативно-службову діяльність з охорони державного кордону на
ділянці відповідальності відповідно до
Закону України «Про Державну прикордонну службу України» та має право
здійснювати оперативно-розшукову діяльність у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом
України і Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».
Одним із основних завдань інституційних реформ, що відбуваються в
Україні, є створення оптимальної та
ефективної системи органів державного управління. Така система на якісно
новому, реальному, а не декларативному рівні має реалізувати основний конституційно визначений зміст і спрямованість діяльності держави щодо забезпечення життя, здоров’я, честі, гідності,
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недоторканності й безпеки людини як
найвищої соціальної цінності (Конституція України ст. 3) [8]. Власне, оперативно-розшукову діяльність сьогодні
розглядають як невід’ємну складову
правоохоронної діяльності, яка своїми
специфічними методами робить помітний внесок у справу боротьби зі злочинністю. Аналіз оперативно-розшукової діяльності ДПСУ дозволяє визначити її як комплекс заходів пов’язаних з
протидією злочинності, які вимагають
особливої побудови оперативного апарату (у тому числі кадрового) та його
компетентної підготовки і потребують
здійснення оперативно-розшукових заходів в умовах обґрунтованого оперативного ризику з метою досягнення
суспільно корисного результату.
Професійна компетентність особового складу оперативно-розшукових
підрозділів ДПСУ — це певний рівень
інтелектуального, психологічного та
функціонального розвитку, що відображає знання, уміння і навички з конкретної галузі професійної діяльності
та зумовлює у своїй єдності якісну визначеність професіонала. Це також наявність глибоких фахових знань у кримінально-процесуальній,
оперативно-технічній та військовій сферах.
На виконання цього вищого призначення української держави має бути
спрямований державний механізм —
система структурованих державних органів, елементарну основу якого складає посада. У свою чергу, якісне функціонування посади залежить від її
суб’єктивного втілення — державного
службовця, а ефективність його діяльності залежить від значної кількості
об’єктивних і суб’єктивних факторів,
серед яких одним із найважливіших є
належна мотивація.
У юридичній та спеціальній літературі поняття «персонал», «кадри», «особовий склад» часто використовуються
як синоніми, а тому спробуємо здійснити детальний аналіз найбільш пошире-
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ніших визначень, які вживаються в діяльності органів державної влади в цілому та в системі державної виконавчої
служби зокрема.
Термін «персонал» походить від лат.
«persona» — особа, а його використання відображає реальне підвищення ролі
людського фактора у забезпеченні
ефективного функціонування органів
та установ виконання рішень, зростання залежності результатів їх діяльності
від якості розвитку, мотивації та характеру використання всього персоналу й
кожного працівника окремо.
Як було відзначено вище, поряд із
поняттям «персонал» використовується
поняття «кадри», але між схожими і нерідко взаємозамінюваними поняттями
існують деякі відмінності. Поняття «кадри» розглядається як у широкому, так і у
вузькому розумінні цього слова. У широкому розуміння це поняття визначається як похідне від французького слова
cadre — «особовий склад», як основний
склад
кваліфікованих
працівників
якої-небудь організації, установи тощо
або як соціально-економічна категорія,
що визначає постійний (штатний) склад
працівників, тобто працездатних громадян, які перебувають у трудових відносинах з державними й іншими підприємствами, організаціями, установам. Звичайно під кадрами розуміють кваліфікованих працівників, які пройшли попередню професійну підготовку і мають
спеціальну освіту, навички і досвід роботи в обраній сфері діяльності. Найважливішою характеристикою кадрів є їх
професіоналізм та якісний склад, поліпшення якого визначається підвищенням
рівня освіти, загальної культури, досвіду і
професійним розвитком працівників.
У вузькому розумінні «кадри» — це керівні працівники, кадри апарату, які мають виконувати функції управління.
Стосовно органів державної влади під
кадрами розуміють, перш за все, особи,
які займають державні посади, при чому
не лише керівні [3, с. 176].

Таким чином, якщо персонал — це
сукупність усіх людських ресурсів, які
має структурний підрозділ, то кадри це
сукупність співробітників підрозділу,
яка характеризується професійно-кваліфікаційною,
соціально-психологічною, статевою, віковою та іншими спеціально встановленими характеристиками. Тобто до кадрів належать співробітники, які мають професійні здібності до виконуваної діяльності, мають
спеціальну підготовку, а саме це поняття характеризує якісну сторону людського ресурсу відповідного державного органу. Виходячи із цього персонал
державної виконавчої служби включає
в себе: атестований склад співробітників; неатестований персонал [4, с. 15].
Стосовно терміна «особовий склад»,
який також досить часто вживається в
юридичній літературі, цікавим є міркування О. М. Бандурки та В. О. Соболева, які зазначають, що хоча «поняття
особового складу більш притаманне
старим радянським часам і воно також
вживалось у документах перших років
незалежності… вчені і практики останнім часом використовують як однозначні два поняття: «персонал» (від
лат.  persona — особа) і «особовий
склад» [1, с. 5]. Ми повністю підтримуємо цю позицію, адже таке поняття,
дійсно, частіше за все застосовуються
до кадрового складу силових структур — армії, Міністерства внутрішніх
справ, Служби безпеки України, ДПСУ.
На сучасному етапі розвитку управлінської та правової науки питання
формування кадрового потенціалу в
цілому та відбору персоналу (як складової частини формування кадрового
потенціалу) зокрема стало предметом
студіювань  багатьох  дослідників.
У процесі наукової дискусії сформувались різні підходи до розуміння поняття відбору персоналу.
Так, наприклад, А. Турчинов крізь
призму державної служби пропонує
системний підхід до розуміння відбору
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кадрів, трактуючи його як систему заходів, які забезпечують формування
такого складу державних службовців,
кількісні та якісні характеристики якого відповідали б цілям та завданням
державної служби [12]. Прикладом
системного підходу до розуміння відбору персоналу можна вважати також
визначення цього поняття як науково
обґрунтованої частини системи управлінням кадрами, що включає в себе також підготовку, планування, оцінку кадрів, направлені на раціональне використання останніх, підвищення ефективності виробництва і — як результат — покращення життєвого рівня
працівника [7, с. 126]. Із незначними
нюансами, поняття відбору персоналу
у межах системного підходу також розуміють як системну послідовність реалізації декількох етапів, здійснюваних
у рамках процесу найму персоналу:
1) загальний аналіз потреби (теперішньої та майбутньої) в кадрах;
2) формулювання вимог до персоналу — точне визначення який саме
працівник потрібен організації, шляхом
аналізу роботи (робочого місця, посади),
підготовки опису цієї роботи, а також
визначення термінів та умов набору;
3) визначення основних джерел
«походження» кандидатів;
4) вибір методик оцінки та відбору
кадрів [13, с. 190].
Подібний тезис щодо етапності відбору персоналу, який містить дещо більш
сепарований перелік етапів, знаходимо й
в інших джерелах, наприклад, у [6], де етапи відбору персоналу визначені таким
чином: визначення потреб замовника,
визначення компетенцій спеціалістів на
кожну окремо взяту посаду, встановлення
стандартів для прийняття рішень, оптимізація розробки процедури відбору та
оцінки, вибір або розробка методів оцінки кандидатів на посаду, коректування й
удосконалення методик оцінки.
Таку системну етапність відбору
персоналу якнайкраще відображає один
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із методів здійснення відбору персоналу — метод аналізу ієрархій (МАІ), запропонований американським математиком Т. Сааті для відбору висококваліфікованого персоналу. Його сутність
полягає у структуруванні проблеми у
вигляді ієрархії або мережі, у котрій
складні задачі розбиваються на простіші. При використанні МАІ кількісні та
якісні оцінки розглядаються в сукупності, а проблема суб’єктивних суджень
розв’язується завдяки використанню
попарних порівнянь і визначенню їх
ваг на основі спеціальної шкали.
У контексті системного підходу до розуміння відбору персоналу застосування
МАІ зводиться до проблеми обґрунтованого вибору певної альтернативи із числа
можливих. Хід побудови ієрархії проблеми відбору персоналу такий:
1) основну мету (підбір оптимального кандидата на вакантну посаду)
встановлюємо у вершині ієрархії;
2) підцілі та проміжні критерії (залежать від організаційної структури підприємства і у даному випадку відсутні)
формують нижчі рівні ієрархії;
3) часткові критерії (вимоги), за якими і буде здійснюватися відбір, розміщують на передостанньому рівні;
4) на нижньому рівні ієрархії розміщують можливі варіанти (кандидатури) [14].
Існує думка, що відбір персоналу —
це ідентифікація, зіставлення, співвідношення найбільш загальних вимог,
властивих посаді, або висунутих організацією, сферою діяльності, з характеристиками персоналу, конкретної людини; це багатоактивна дія, в якій людина бере участь протягом практично
всього періоду своєї активної професійної діяльності [9]. Проте, коли автор
веде мову про відбір персоналу у сфері
державної служби, то вектор розуміння
дещо зміщується: проведений дослідником аналіз сучасного стану здійснення відбору персоналу на державній
службі дає їй підстави стверджувати, що
відбір персоналу — це не що інше, як
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кадрова технологія, яка забезпечує селекцію фахівців із метою заповнення ними
вакантних посад державної служби [9].
Розвиваючи даний тезис, автор
стверджує, що чинні сьогодні методи
відбору персоналу на державну службу
не відповідають сучасним потребам,
оскільки за їх допомогою відбирають
загальний (уніфікований) тип державного службовця. Проте, не кожен державний службовець може бути керівником або виконавцем. Наслідком цього є
несистемне необґрунтоване зростання
чисельності апарату центральних органів виконавчої влади (а не покращення
якості ефективності діяльності урядових
структур), недотримання нормативно-встановлених процедур та правил
призначення на посаду, порушення демократичних принципів відкритості,
гласності та справедливості при вирішенні кадрових питань. Однак помилки
(прорахунки) у відборі працівників можуть звести нанівець результат змістовного навчання або дати мінімальний
ефект від застосування відповідного досвіду роботи та конструктивного використання особистісних ділових якостей [9].
Тобто, із наведеного вище можна
зробити висновок, що дана дослідник є
представником процесуального підходу до розуміння поняття «відбір персоналу», коли мова йде про загальне значення даного поняття, але відходить від
цих позицій, досліджуючи окремо взяту сферу трудової діяльності, у даному
разі — державну службу, та закладаючи
основи технологічного підходу.
Доволі очевидно процесуальний
підхід до розуміння поняття відбору
персоналу простежується й у визначенні, даному Єрмалович Л. П., згідно з
яким автор розмежовує стадії відбору
персоналу. «У найбільш загальному вигляді процес відбору персоналу складається із таких стадій: первинний відбір,
випробовування, співбесіда, яка проводиться працівниками кадрової служби,
збір інформації про кандидата, співбе-

сіда, котру проводить керівник структурного підрозділу та, зрештою, вибір
кандидата» [6]. При цьому автор одразу
наголошує, що запропонований ним
перелік стадій відбору персоналу описує лише типовий процес відбору.
Процесуальний підхід до розуміння
поняття відбір кадрів міститься й у тезисі про те, що, відбір персоналу полягає,
перш за все, у процесі вивчення психологічних і професійних якостей працівника із метою встановлення його придатності для виконання обов’язків на
певному робочому місці або посаді і
вибору із сукупності претендентів найбільш придатного з урахуванням відповідності його кваліфікації, спеціальності, особистих якостей, характеру діяльності та інтересам підприємства [11].
У цьому контексті, на нашу думку,
цілком доцільно розглянути сукупність
методів, за допомогою яких може здійснюватись відбір персоналу відповідно
до наведеного вище визначення.
Серед найбільш відомих і поширених у практиці відбору персоналу називають метод використання професіограм (перелік та опис загальнотрудових
і спеціальних вмінь та навичок, необхідних для виконання певної професійної діяльності), яка складається з 2-х
блоків: психологічної професіограми
як опису самої трудової діяльності і психограм до опису вимог щодо якостей
людини певної професії, виду діяльності, а також кваліфікаційні карти та карти компетенції (портрети або профілі
ідеальних співробітників) [9].
Проте, існує й ряд інших, менш відомих і популярних, але при цьому
більш раціональних у застосуванні методів відбору персоналу. Такі методи
ґрунтуються на визначенні кожним із
експертів, залучених до процесу відбору персоналу, на основі єдиного критерію (особистих професійних якостей
претендента) переваги на користь котрогось із кандидатів на посаду або переваги при розгляді довільної пари пре-
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тендентів. При цьому байдужість експерта не допускається.
Рішення опирається на індивідуальні
думки експертів, які повинні бути продуманими та логічно обґрунтованими. Методи, про які йтиметься далі, раціонально застосовувати у випадках, коли критерій відбору встановлюється не безпосередньо роботодавцем, а формується загальним рівнем претендентів на посаду.
Незважаючи на їхню простоту, за їх допомогою неможливо об’єктивно оцінити кандидата на посаду. По-перше, така
оцінка не дає відповіді на питання, скільки претендентів відповідає вимогам посади, по-друге, не враховує багатокритеріальність задачі вибору.
До таких методів належать:
1) метод відносної більшості. Кожен
експерт віддає свій голос найкращому,
на його думку, претенденту. Кандидати
ранжуються за кількістю відданих їм голосів. Посаду отримує кандидат, який
набрав найбільшу кількість голосів. Такий спосіб можна використовувати при
невеликій кількості претендентів (до
чотирьох). Уже при наявності трьох
кандидатів рішення може суперечити
думці більшості;
2) метод етапів (турів). За результатами першого туру, проведеного за
першим методом, виключають претендента(ів) з найменшою сумою голосів.
Операцію повторюють доти, поки не
залишиться мала кількість претендентів, для якої можна без застережень застосувати метод відносної більшості;
3) метод Борда. Кожен член експертної групи оцінює всю множину з n
претендентів і формує список від найкращого до найгіршого. Претенденти
отримують n–1 очок за перше місце,
n–2 — за друге, і так далі, а останній не
отримує нічого. Перемагає претендент,
який отримав найвищу оцінку. Такий
метод допомагає більш якісно оцінити
безпосередньо професійні якості;
4) метод Сімпсона, за яким експерти
розглядають список претендентів за ал-
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фавітом. При порівнянні осіб з номерами i та j обчислюють величину rij, яка
відповідає кількості експертів, що визнають перевагу i-го претендента над
j-м. Кандидатів ранжують за значенням
Ri. Переможцем визнається претендент
з максимальним Ri [14].
Необхідно наголосити, що при виборі методу відбору персоналу потрібно
упевнитися в тому, що: за допомогою
обраного методу можна виявити у кандидата якості та компетенції, які шукаються; метод дозволяє досягти найкращих результатів при прийнятті рішення
про прийом на службу; метод забезпечує
точне вимірювання досліджуваної якості
кандидата; метод дозволяє отримати надійні та стійкі результати з мінімальним
впливом випадкових похибок; метод віддзеркалює здібності кандидата та дозволяє їх порівнювати зі здібностями іншого кандидата; метод потребує раціонально обґрунтованих затрат ресурсів на
його використання; метод дозволяє
комплексно оцінити максимальну кількість якостей з усіх обраних; отримані за
допомогою використання методу результати відповідають цілям відбору
персоналу; метод є етично виваженим і
прийнятним для кандидатів [2, с. 364].
Можна припустити, що відповідність
методу відбору персоналу зазначеним
критеріям є запорукою ефективного та
раціонального власне відбору персоналу, котрий, у свою чергу, є підґрунтям
для формування якісного та адекватного
вимогам сьогодення кадрового потенціалу установи, організації, підприємства.
Таким чином, кадрове забезпечення
особового складу оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ має ґрунтуватися на таких теоретичних засадах:
1) рамковість, що означає, що відбір
персоналу на службу в оперативно-розшукових підрозділах ДПСУ здійснюється в умовах законодавчо встановлених цензів, обмежень та вимог;
2) багатовекторність, відповідно до
якого існує декілька способів форму-

Федик А. О. Наукові підходи до розуміння сутності кадрового забезпечення особового складу
оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України

вання особового складу оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ (залежно від прогнозу оперативної обстановки та відповідних потреб);
3) етапність, зміст якого полягає у
тому, що обіймання кожної наступної
вакантної посади проводиться у кілька
етапів, результати яких взаємообумовлюють кінцевий результат здійснюваного відбору;
4) психологічна та фізична придатність
до виконання посадових обов’язків.
Висновки. Таким чином, кадрове
забезпечення особового складу опера-

тивно-розшукових підрозділів ДПСУ
ми пропонуємо розглядати як систему
організаційно-правових, управлінських
заходів, спрямованих на забезпечення
формування компетентного кадрового
складу оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ з метою виконання завдань
оперативно-службової діяльності з охорони державного кордону. Перспективою подальших досліджень є визначення вимог щодо особового складу оперативно-розшукових підрозділів ДПСУ,
порядку формування в контексті забезпечення національної безпеки.
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ПОНЯТТЯ «МОРАЛЬНА ШКОДА»
ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КАТЕГОРІЯ:
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Vakulenko O. L., Frolov M. O. The Notion of «Moral Harm» as an Interdisciplinary
Category: the Ways of Solving the Problem of Reimbursement
Abstract. The article deals with the provision of a just and effective restoration of
violated human rights, compensation for damage inflicted on it, both material and
moral.
As a result, a general formula for monetization of the pecuniary damage was proposed.
The amount of non-pecuniary damage is determined on the basis of the establishment
and calculation of the coefficients. The coefficients, in turn, are determined by
standardized methods used in the research process.
Key words: non-property rights, moral damage, сompensation for non-pecuniary damage, mental
suffering, the amount of non-pecuniary damage.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства головним завданням
є побудова правової держави, для якої
людина має бути головною соціальною цінністю. Це передбачає високий
рівень захищеності кожної особистості
та верховенство загальнолюдських цінностей. Основним завданням держави
повинно стати забезпечення справедливого та ефективного відновлення порушених прав людини, відшкодування
заподіяної їй шкоди — як матеріальної,
так і моральної.
Як зазначає білоруська дослідниця
С. Е. Сорокіна, на пострадянському

просторі склалося уявлення про незначущість людського життя, тоді як
на Заході ще з 60-х років минулого
століття розроблялася «теорія людського капіталу», творці якої отримали Нобелівські премії в галузі економіки у 1979 та 1992 рр. [1, с. 30]. Для
розвитку людського капіталу потрібні
не лише покращення умов життя,
охорони здоров›я та освіти (тобто високі інвестиції в людину) – необхідно
визначити фінансовий еквівалент заподіяної людському життю шкоди
(в тому числі моральної), а відтак і
розміри належної компенсації.
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У ч. 2 ст. 23 Цивільного кодексу
України міститься правове регулювання поняття «моральна шкода», наведена
загальна характеристика та визначені
структурні компоненти моральних
страждань особистості. Разом з тим, в
Україні відсутній закріплений на державному рівні чіткий механізм визначення та відшкодування моральної шкоди.
Варто зазначити, що в методичних рекомендаціях щодо «Відшкодування моральної шкоди», затверджених листом Міністерства юстиції України від 13.05.2004
року № 35-13 / 797 в редакції від
20.09.2013 року, у п. 6.4 вказано, що будьяка компенсація моральної шкоди не
може бути адекватною пережитим стражданням, тому будь-який її розмір буде носити виключно умовний характер.
В українській юриспруденції та суміжних науках майже відсутні теоретичні та прикладні дослідження, присвячені проблемі визначення моральної
шкоди. Хоча законодавством України
встановлена необхідність її компенсації, однак відсутня регламентована процедура визначення та розрахунку величини моральних страждань. Відсутній
єдиний підхід як до якісних характеристик моральних страждань, так і до їх
кількісної оцінки.
Вирішенням проблем визначення
моральної шкоди активно займаються
науковці в РФ. Здебільшого це фахівці
у галузі правових наук, тому їхні підходи до трактування даного конструкту
носять виключно юридичний характер. Саме на ці дослідження часто посилаються суб’єкти судових процесів, що
проходять в Україні.
В юридичній літературі більшість
розроблених підходів ставлять за мету
визначення єдиного алгоритму підрахунку моральної шкоди. Проаналізуємо
найбільш поширені думки стосовно
критеріїв оцінки моральної шкоди та
методик встановлення грошової компенсації для розрахунку її розмірів, що
існують на теренах сусідніх країн.
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Так, кандидат юридичних наук
А. М. Калініна вважає, що при визначенні розміру компенсації за завдану
моральну шкоду необхідно враховувати
ряд критеріїв:
1) тривалість (стійкість, оборотність), ступінь вираженості, глибину
(інтенсивність) страждань;
2) ситуацію заподіяння страждань;
3) наявність причинно-наслідкового зв›язку між діями заподіювача і
стражданнями потерпілого;
4) індивідуально-психологічні особ
ливості потерпілого [2, c. 309–311].
Доктор юридичних наук, професор
кафедри громадянського і сімейного
права МДЮУ М. М. Малеіна стверджує, що для визначення розміру компенсації повинна враховуватися об’єктивна оцінка обставин, які викликали
дискомфорт, а не суб›єктивне сприйняття потерпілим певної ситуації. Згідно з її теорією, розмір компенсації повинен зростати з урахуванням кількості
обізнаних про дану подію [3, c. 27–29].
На думку кандидата психологічних
наук, доцента Саратовської державної
академії права А. Л. Южанінової, ступінь моральних страждань повинен
оцінюватися виключно через інтенсивність фізичних страждань (важкі, середньої тяжкості, легкі), характер їхніх наслідків (функціональні, органічні,
хронічні), та інтенсивність переживань,
зумовлених цими чинниками (сильні,
помірні, слабкі) [4, c. 14].
Найпростіший спосіб оцінки розміру компенсації завданої моральної шкоди містить методика В. Я. Понаріна —
кандидата юридичних наук, що
спеціалізується у сфері кримінального
судочинства. Автором запропоновано
два методи оцінки моральної шкоди:
«поденний» і «посанкційний». При використанні першого пропонується брати до уваги кількість днів у році і враховувати частку щомісячного заробітку
винуватця, що припадає на один день.
«Посанкційний» метод зводиться до
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встановлення грошової компенсації за
завдану моральну шкоду в залежності
від розміру санкцій, передбачених статтею Кримінального кодексу, яка застосовується до підсудного [5, c. 63].
Чітку математичну формулу для
розрахунку розміру грошової компенсації за нанесену моральну шкоду пропонує старший радник юстиції, заслужений юрист РФ Н.І. Толстіков:
Моральна шкода =
МП (в місяцях) х МРОП х КПП х СМС,

де МП — максимальне покарання за
вчинений підсудним злочин; МРОП —
мінімальний розмір оплати праці;
КПП — коефіцієнт провини підсудного (покарання, отримане підсудним за
вироком суду за вчинений ним злочин);
СМС — ступінь моральних страждань
потерпілого, що визначається за шкалою на основі висновку судово-психологічної експертизи: 0 — відсутність
будь-яких страждань; 1 — в рамках нормальних переживань; 2 — сильні переживання; 3 — дуже сильні переживання [6, c. 72–75].
Запропонована формула має досить
чіткий алгоритм для монетизації моральної шкоди, однак недоліками даної
концепції є те, що, по-перше, формула
орієнтована на визначення розміру
компенсації виключно за кримінальні
діяння; по-друге, вона не враховує індивідуальні особливості потерпілого та
обставини, значущі для визначення кінцевого розміру компенсації.
Методика визначення розміру компенсації моральної шкоди О. М. Ерделевського є інструментом, що найчастіше використовується в юридичній
практиці у більшості країн пострадянського простору. Її формула не вимагає
окремої уваги, позаяк є досить відомою
та поширеною. Зазначимо лише, що
всі її складові компоненти спираються
виключно на об’єктивні характеристики (розмір компенсації дійсної моральної шкоди, розмір компенсації презюмованої моральної шкоди, ступінь
провини заподіювача шкоди, ступінь

провини потерпілого і т. п.) [7, c. 71].
При цьому коефіцієнт індивідуальних
особливостей потерпілого не має ґрунтовного психологічного обґрунтування, відсутня й методика визначення
тяжкості моральних страждань.
У РФ саме на формулу О. М. Ерделевского спираються при обґрунтуванні
розміру відшкодування моральної шкоди. Довгий час вона використовувалась і
в судовій практиці України. Однак
29.01.2016 року рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи
при Міністерстві юстиції України методика О. М. Ерделевського була виключена з Реєстру методик. Таким чином, на
даний час відсутній будь-який інструментарій, що дає змогу експертам якісно
визначати моральну шкоду.
Окрім того, здійснений нами аналіз
показує, що більшість підходів до визначення моральної шкоди оперують
поняттями юриспруденції, лише частково спираючись на психологічні
критерії. В Україні загалом відсутні
ґрунтовні дослідження проблеми відшкодування моральної шкоди.
Ми вважаємо за доцільне тлумачити
моральну шкоду як міждисциплінарне
поняття, що має розглядатися через
призму психології та психодіагностики, — тобто з чітким визначенням інтенсивності та глибини моральних
страждань, порушення психічного здоров›я особистості та її дезадаптації.
Важливим аспектом такого завдання являється феноменологічне уточнення
поняття «моральні страждання». Психологи дотримуються думки, що моральні
страждання — це зміни у психічній діяльності людини, що включають в себе
зміну якості життя, особистісні трансформації та інші негативні для психіки
наслідки, що проявляються в соціально-психологічній дезадаптації людини.
У психологічному трактуванні моральних страждань основне етимологічне навантаження лежить на понятті
«переживання». С. Л. Рубінштейн визначає переживання як форму актив-
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ності, що виникає при неможливості
досягнення суб’єктом бажаних життєвих потреб, проявляється у руйнуванні
ідеалів та цінностей, трансформації
його внутрішнього світу [8, c. 243–250].
Подальше підтвердження цей постулат знаходить у особистісному підході
до розуміння моральних страждань,
розробленому доктором психологічних
наук Ф. Є. Василюком, який в рамках діяльнісної концепції академіка АПН
СРСР О. М. Лєонтьєва розглядає переживання як особливу форму діяльності
та спосіб відображення світу [9, с. 46].
На континуумі «індивід-особистість-індивідуальність» саме особистість є головною детермінантою, що визначає
способи реагування на психотравмуючі
ситуації, їхню глибину та інтенсивність.
Тяжкість переживання психотравмуючої події повністю залежить від індивідуально-психологічних особливостей людини, якій завдано моральну
шкоду; від її темпераменту, стійкості
афективно-вольових процесів, рівня
суб’єктивного контролю, стресостійкості, соціальної адаптованості, способу
реагування на фруструючі події. Детермінантами переживання негативного
емоційного стану є ціннісно-смислові
орієнтири особистості, які зазнали
впливу психотравмуючих подій.
Ф. Є. Василюк виділяє чотири базові психічні феномени, що виникають
при переживанні людиною кризової
ситуації: стрес, фрустрація, внутрішньо-особистісний конфлікт, криза.
Вони відрізняються між собою за тривалістю впливу на особистість та за інтенсивністю
патогенних
переживань [9, с. 115–124]. Пролонговані в ча
сі, негативні переживання переходять у
психологічну кризу, за якої людина не
може самостійно повернутися до звичного способу функціонування через невирішені психологічні проблеми, страхи та невпевненість у майбутньому.
При встановленні факту переживання моральних страждань центральне місце у психологічному дослідженні
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займають негативні зміни психічного
стану особистості, що перешкоджають
її суб’єктивному благополуччю та психічному здоров’ю.
У психології моральна шкода розуміється як наслідок переживання людиною негативних емоційних реакцій,
викликаних психотравмуючою ситуацією, що призвела до зміни усталеного
способу життя особистості, її соматичного та психічного здоров›я [10].
Інтенсивні емоційні переживання,
викликані психотравмуючою ситуацією, негативно впливають на основні
сфери життя людини: міжособистісні
стосунки з сім’єю та рідними, професійну діяльність, фізичне самопочуття
(психогенні та соматогенні розлади). Як
наслідок пережитих потрясінь, виникають конфлікти, втрата працездатності,
зниження самооцінки, гострі переживання через завдану матеріальну шкоду,
що будуть визначатися як порушення
звичного способу життя людини та моральні збитки.
На наше переконання, в Україні на
основі міждисциплінарного альянсу
має бути розроблений цілісний алгоритм, який би значною мірою спирався на психологічні коефіцієнти (глибину, тяжкість переживань, їхній вплив
на фізичне самопочуття, зміну усталеного побуту, способу життя, психосоматичні розлади, спричинені психотравмуючою ситуацією). Доречно
також замінити термін «моральна шкода» іншим — «психічна шкода», тому
що ідеться про комплекс можливих
віддалених наслідків порушеної людської психіки [11].
З урахуванням зазначених психологічних параметрів варто створити інструментарій для компенсації визначеної моральної шкоди. Ми пропонуємо
формулу, за якою можна монетизувати
завдану шкоду.
Розмір відшкодування моральної
шкоди пропонуємо визначати на основі встановлення та підрахунку відповідних коефіцієнтів, які отримаємо за до-
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помогою стандартизованих методик.
Кожному коефіцієнту присвоюється
низький, середній або високий рівень
психологічного дискомфорту, ступеня
травматичності події та завданої моральної шкоди (за оцінкою фахівця).
Можливим є значення коефіцієнта, що
дорівнює нулю, — у разі відсутності
змін, що могли виникнути внаслідок
психотравмуючої події. Коефіцієнт патернів психологічного дискомфорту
визначається на основі методики діагностики психопатологічної симптоматики (SCL-90-R). Визначення патернів
психологічної травматичності події
(ПТС) здійснюється на основі однойменної методики, що спрямована на
виявлення симптомів посттравматичного стресового розладу. Коефіцієнт
моральної шкоди визначається фахівцем за сукупними результатами проведених психодіагностичних процедур.
Отже, для монетизації завданої моральної шкоди спираємося на комплекс дослідницьких методик: методика дослідження
психологічного
анамнезу
(№ 14.1.07 за реєстром методик проведення судових експертиз); методика
систематизованої фіксації та квантифікації одиниць психологічного змісту у досліджуваному матеріалі
(№ 14.1.23 за реєстром методик проведення судових експертиз); методика
Р. Кеттелла (№ 14.1.48 за реєстром
методик проведення судових експертиз, з метою багатофакторного дослідження та оцінки індивідуально-психологічних особливостей особистості
досліджуваного); опитувальник вираженості
психопатологічної
сим
птоматики (SimptomCheckList-90-Revi
sed — SCL-90-R, з метою оцінки патернів психологічних ознак дискомфорту
та його ступеню у широкого кола досліджуваних) Л. Дерогатіса; шкала оцінки травматичності події (Impact of
Event Scale),з метою виявлення симптомів посттравматичного стресового розладу та оцінки ступеню їх вираженості);

методика психологічного аналізу особистості (авт.: Морозов О. М.).
В результаті виводимо загальну
формулу монетизації завданої моральної шкоди. Розмір відшкодування моральної шкоди визначається на основі
встановлення та підрахунку коефіцієнтів. Коефіцієнти, у свою чергу, визначаються за допомогою стандартизованих
методик, які використовуються у процесі дослідження. Кожному коефіцієнту присвоюється низький, середній або
високий рівень: психологічного дискомфорту, ступеня травматичності події та завданої моральної шкоди за оцінкою фахівця. Можливим є значення
коефіцієнта, що дорівнює нулю, — у
разі відсутності змін, що могли утворитись внаслідок психотравмуючої події.
Коефіцієнт патернів психологічного
дискомфорту (d) визначається на основі методики діагностики психопатологічної симптоматики (SCL-90-R). Визначення патернів психологічної травматичності події (pts) здійснюється
шляхом застосування однойменної методики, що спрямована на виявлення
симптомів постравматичного стресового розладу. Також у формулі використовується коефіцієнт моральної
шкоди, який встановлюється фахівцем
за сукупними результатами проведених
психодіагностичних процедур. Отже,
монетизація моральної шкоди визначається за наступною формулою:
M = sm * (d + pts + ex) * k,

де M — розмір відшкодування моральних
збитків, завданої особі; sm — прожитковий мінімум (станом на період заподіяння
моральної шкоди); d — коефіцієнт патернів психологічного дискомфорту; pts —
коефіцієнт психологічної травматичності
події; ex — коефіцієнт моральної шкоди
відповідно до оцінки фахівців; k — кількість осіб, яким завдана шкода.
Запропонована нами формула, звісно, потребує обговорення у колі фахівців та апробації, що і планується здійснити у подальшому.
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