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Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
Провідний науковий співробітник
Науково-дослідної частини
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор юридичних наук, професор
ПЛАН ДІЙ BEPS:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Muzyka-Stefanchuk O. A. BEPS Action Plan: Problems and Prospects for Ukraine
Abstract. The article is devoted to the problems of erosion of the tax base and the
elimination of profits from taxation. Particular attention is paid to the BEPS action plan.
The problems and perspectives of implementation of the BEPS action plan in Ukraine
are analyzed.
Key words: taxation, tax, BEPS, OECD, EU, MLI Convention.
Коли ведемо мову про принципи
належного управління у сфері оподаткування та обмін податковою інформацією, то маємо згадати про
План дій BEPS (Base erosion and Profit
Shifting — розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під
оподаткування).
На сьогодні є чимало праць, присвячених проблемам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування. Варто зазначити роботи таких вчених, як М. П. Кучерявенко, Д. О. Гетманцев, І. Є. Криницький, В. І. Теремецький, О. Ї. Баїк,
І. І. Бабін, І. О. Пасічна, О. В. Гедзюк.
Водночас вкрай небагато є праць, присвячених питанням BEPS, що й обумовлює актуальність даної статті.
Мета статті полягає у досліджені
проблем і перспектив впровадження
плану дій BEPS в Україні.
З розвитком міжнародних економічних, фінансових, податкових відносин
виникла проблема, за якої платники податків різними способами намагалися
мінімізувати, оптимізувати оподаткування і, отримуючи дохід в одній державі,
не сплачували там податків, натомість
для сплати обирали так звані низькоподаткові юрисдикції чи офшори.
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З метою бодай часткового вирішення такої можна сказати глобальної проблеми, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) запропонувала План BEPS [1], що включає
15 кроків, врахування та дотримання
яких має на меті забезпечити ефективну
боротьбу з так званим «агресивним» податковим плануванням.
Отже, автоматичний обмін податковою інформацією відбувається між країнами, які підписали конвенцію Організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (Base erosion
and Profit Shifting, BEPS). Так, обмін
інформацією по банківських рахунках,
відкритих в інших країнах, відбувається
автоматично між фіскальними службами. Наприклад, якщо громадянин Ліхтенштейну відкриє депозит у швейцарському банку, то інформація про це
автоматично надійде у фіскальну службу цієї країни. Вважається, що це призведе до зменшення відтоку капіталів з
країн та збільшення податкових надходжень — платники податків не зможуть
приховати активи за кордоном. Всі фінансові організації (банки, інвестиційні
компанії, компанії з управління актива-
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ми тощо) юрисдикцій, які діють у межах угоди, збирають інформацію про
власників рахунків, а також про кінцевих бенефіціарів (якщо йдеться про рахунки компаній), та передають їх у податкові органи. Національні податкові
органи також розбивають інформацію
по державах та автоматично надсилатимуть її в іноземні податкові органи. Країни, які не підписали цієї угоди також
можуть звернутися до державних органів Швейцарії, Австрії та інших країн та
запросити інформацію про осіб, яких,
приміром, підозрюють в ухилянні від
сплати податків. Якщо докази будуть обґрунтованими, українські податківці та
антикорупціонери отримають усю необхідну інформацію від іноземних колег. Вірогідно, поки Україна та інші країни налаштовуватимуть свої бази для автоматичного обміну інформацією, значна частина коштів перетікатиме в банківські системи більш «гнучких» юрисдикцій. Яких залишається все менше (у
січні 2018 р. ЄС значно скоротив перелік
країн, які вважаються податковим притулком. У ньому залишилося лише
дев’ять держав: Американське Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалові Острови, Намібія, Палау, Сент-Люсія, Самоа та Тринідад і Тобаго; ще кілька країн віднесли
до так званого «сірого переліку») [2].
Україна з 1 січня 2017 р. також приєдналася до Програми розширеного
співробітництва в рамках ОЕСР і взяла
на себе зобов’язання імплементувати так
званий Мінімальний стандарт Плану дій
BEPS — обов’язкові чотири заходи
(кроки, дії — actions) із п’ятнадцяти запропонованих. Йдеться про такі заходи:
1) action 5 (Counter harmful tax
practices more effectively, taking into
account transparency and substance) —
передбачає більш ефективну протидію
шкідливим податковим практикам, з огляду на прозорість та сутність. Тут пропонується реформувати роботу зі шкідливої податкової практики з пріоритетом щодо підвищення прозорості,

включаючи обов’язковий обмін рішеннями щодо пільгових режимів, а також
вимагати істотної діяльності для будьяких пільгових режимів. Це буде цілісний підхід для оцінки пільгових податкових режимів у контексті BEPS і пропонується країнам, які навіть не є членами ОЕСР;
2) action 6 (Prevent treaty abuse) передбачає запобігання зловживанню договором. Пропонується розробити моделі договірних положень та рекомендації щодо розробки внутрішніх правил для запобігання надання договірних пільг у неналежних обставинах;
3) action 13 (Re-examine transfer
pricing documentation) передбачає перевірку документації щодо трансфертного ціноутворення;
4) action 14 (Make dispute resolution
mechanisms more effective) передбачає
зробити механізми вирішення спорів
більш ефективними. Необхідно: визначити, які існують перешкоди у розв’язанні спорів; розглянути питання арбітражних застережень, які часто у договорах відсутні, що, у свою чергу, ускладнює третейський розгляд спорів.
Частиною Плану дій BEPS є багатостороння Конвенція MLI (Multilateral
Convention to Implement Tax Treaty
Related Measures to Prevent BEPS), яка
зобов’язує країни, що її підписали, виконувати певні вимоги у сфері міжнародного оподаткування. Необхідність
цієї конвенції пояснюється тим, що
двосторонні угоди (конвенції) про
уникнення подвійного оподаткування,
які було укладено ще десятки років тому
(а їх на сьогодні приблизно 3000), потребують перегляду і внесення змін.
Перегляд конвенцій з кожною країною
окремо, подальше підписання протоколів і їхня ратифікація є доволі складним
і тривалим процесом, який може тривати декілька років. Саме з метою надання
можливості більш оперативного перегляду міжнародних конвенцій і був розроблений 15-й крок Плану дій BEPS —
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MLI. Підписавши та ратифікувавши
Конвенцію MLI, Україна отримує змогу
одночасного внесення змін до всіх або
деяких чинних Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Таким чином, підписавши та ратифікувавши Конвенцію MLI, Україна одночасно виконує також крок 6 та крок 14 Плану дій BEPS [3].
У квітні 2017 р. Міністерство фінансів України розробило дорожню карту
реалізації Плану дій BEPS [4] та представило її на огляд експертам.
Маємо констатувати, що станом на
червень 2018 р. «Україна не має правових та адміністративних засад для
імплементації звітування у розрізі країн.
Рекомендується, щоб Україна завершила створення власних правових та адміністративних засад стосовно вимог запровадження звітності у розрізі країн
так швидко, як це є можливим (приймаючи до уваги особливості внутрішнього законодавчого процесу) та забезпечила належні засади для обміну податковою інформацією, як і заходи для її
належного використання», — йдеться у
звіті ОЕСР «Звітування у розрізі країн
— зібрання взаємних доповідей (стадія
1)». Враховуючи фрагментованість, непослідовність та повільність прогресу
України на шляху виконання зобов’язань щодо імплементації мінімального
стандарту кампанії анти-BEPS, очевидно, що наша держава наражається на
небезпеку бути включеною у 2019 р. у
перелік юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС із питань оподаткування. Це, у
свою чергу, для України матиме такі негативні наслідки:
1) унеможливлення співпраці з Європейським фондом сталого розвитку,
метою якого є сприяння створенню робочих місць та забезпечення економічного зростання в третіх державах (відповідно до ст. 22 Регламенту ЄС
2017/1601 від 26.09.2017 р.);
2) включення в нормативні акти ЄС
із питань, не пов’язаних зі сферою опо-
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даткування, прив’язок до переліку
юрисдикцій, які не співпрацюють у
сфері оподаткування з метою обмеження співпраці з ними;
3) застосування державами-членами
щонайменше одного з таких заходів:
посилення моніторингу щодо певних
груп операцій; підвищення ризику проведення аудиту для платників податків,
які отримують вигоду від співробітництва з відповідними юрисдикціями; підвищення ризику проведення аудиту для
платників податків, які використовують
відповідні юрисдикції у власних операціях або структурах;
4) уможливлення застосування до
України за ініціативою держав-членів
ЄС таких заходів у сфері оподаткування: неврахування витрат; включення в
сферу дії правил про контрольовані
іноземні операції; зміна ставки податку
на репатріацію доходу; обмеження розміру звільнення від участі у капіталі;
позбавлення можливості звільнення від
оподаткування доходів резидента ЄС у
вигляді дивідендів, приросту капіталу
чи надходжень від постійного представництва з території третьої держави
(switch-overrule); перекладення тягаря
доказування на платника податків; запровадження спеціальних документальних вимог; запровадження обов’язкового розкриття податковими посередниками (tax intermediaries) податкових
схем щодо транскордонних операцій із
використанням юрисдикції, включеної
до переліку тих, які не співпрацюють з
ЄС у сфері оподаткування;
5) використання списку юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС у сфері
оподаткування в якості інструменту забезпечення функціонування положень
про запобігання зловживанням у контексті імплементації Директиви Ради
ЄС 2016/1164 від 12.07.2016 р. щодо
встановлення правил для запобігання
практикам уникнення від оподаткування, які безпосередньо впливають на
функціонування внутрішнього ринку

Музика-Стефанчук О. А.
План дій BEPS: проблеми та перспективи для України

(наприклад, «чорні» списки окремих
держав-членів ЄС мають включати ті
юрисдикції, які включені в перелік
юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС
у сфері оподаткування) [5].
Підсумовуючи зазначимо, що ли
ше від України, від Уряду та ДФС
України залежить те, наскільки заходи
Плану дій BEPS та Конвенції MLI у на-

шій державі будуть реально втілені на
практиці. Найчастіше ми зіштовхуємось із тим, що якийсь документ чи
нормативно-правовий акт приймають,
ратифікують, але виключно «для галочки», щоб створити видимість виконання вказівок та рекомендацій міжнародних організацій, міжнародних фінансових донорів.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАБУТТЯ ПРАВА
НА ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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Abstract. The paper considers peculiarities of access to legal practice in the context of
European standards. Drawbacks and prospects of reforming the access to legal practice
in the context of European standards were revealed. The author underlines European
standards on ensuring high level of legal training and morality since these are prerequisites for joining the profession, as well as assuring continuous advanced training for advocates. Stages of access to legal practice in accordance with current legislation were
considered. The paper reveals that Ukrainian law does not provide for a stage of an advocate’s training, because passing of qualification exam and internship are the testing
stages of joining the profession. The author also analyzes peculiarities of qualification
exam and its drawbacks. The paper stresses importance of special training for candidates,
taking into consideration the experience of trainings for judges and prosecutors.
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Постановка проблеми. Основний
Закон України проголошує, що кожен
має право на професійну правничу допомогу. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Більш того, судова реформа та зміни до Конституції України мали на меті
забезпечення інституційної спроможності адвокатури. Водночас робота із
удосконалення чинного законодавства
на вказаному напряму продовжується,
свідченням цього є реєстрація цілої
низки Проектів Закону про адвокатуру
та адвокатську діяльність протягом вересня 2018 року. При цьому, під час
розробки законодавчих норм мають
бути враховані європейські стандарти в
цій сфері та вітчизняний досвід правозастосування, адже окремі положення
як чинного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, так і відповідні Проекти містять неоднозначне
тлумачення та суперечності. Вирішен-
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ня вказаних проблем і зумовило актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості функціонування адвокатури і адвокатської діяльності
в Україні стали предметом численних
публікацій юристів, політиків, політологів, журналістів, правозахисників,
громадських діячів та науковців.
Невирішені раніше проблеми.
Незважаючи на ґрунтовний внесок
вказаних фахівців у розробку особливостей функціонування адвокатури і
адвокатської діяльності в Україні, єдиного підходу до удосконалення функціонування цієї інституції не напрацьовано. У зв’язку з цим, вважаємо за
доцільне, звернутися до наявних наукових розробок, існуючої практики
правозастосування та власних міркувань з метою удосконалення організації діяльності адвокатури і адвокатської діяльності.

Орлеан А. М. Проблемні аспекти набуття права на здійснення адвокатської діяльності
в контексті європейських стандартів

Мета. Метою статті системне розуміння проблем та теоретико-практична
розробка шляхів удосконалення функціонування адвокатури і адвокатської
діяльності в контексті європейських
стандартів.
Виклад основного матеріалу. Основний вектор реформування адвокатури та адвокатської діяльності базується на ефективній реалізації права на
справедливий суд в розумінні ст. 6
Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод [1]. При цьому, автори судової реформи вказують,
що з метою істотного підвищення якості представництва особи в суді, а також встановлення конституційного
підґрунтя для створення єдиної правничої професії передбачено, що виключно адвокат здійснюватиме представництво іншої особи в суді, а також
захист від кримінального обвинувачення. Це кореспондується із конституційною гарантією держави, якою —
із відповідним уточненням (у статті 59
Конституції України) — наголошується на тому, що кожен має право саме
на професійну правничу допомогу [2].
Однак у даному випадку варто зосередити увагу на понятті «професійна».
Адже саме від якості правничої допомоги і залежить реалізація права людини на справедливий суд.
Такий підхід пояснюється тим, що
наявні системи правової допомоги в
Україні засвідчили свою недостатню
функціональну спроможність, зокрема: недосконала система формування
органів адвокатського самоврядування
та їх взаємодії, гарантій незалежності
та належного виконання ними своїх
функцій; недостатній рівень професійної підготовки адвокатів; неефективність дисциплінарного контролю і
етичних стандартів в адвокатській діяльності; відсутність комплексного
підходу та збалансованості у розподілі
повноважень у системі надання безоплатної правової допомоги; недоскона-

лість бюджетного і фінансового управління в системі адвокатського самоврядування [3].
Водночас при формуванні правового поля у травні 2015 року було заплановано посилення гарантій здійснення
адвокатської діяльності, забезпечення
доступності безоплатної правової допомоги: у короткостроковій перспективі визначення видів правової допомоги,
які можуть здійснюватися лише адвокатом, що дасть змогу підвищити якість
надання правової допомоги та якість
здійснення правосуддя в цілому, не обмежуючи при цьому учасників судового процесу у праві на доступ до правосуддя; підвищення вимог до здійснення
адвокатської діяльності, зокрема посилення професійних та морально-етичних вимог до осіб, які мають намір отримати статус адвоката, та дисциплінарного контролю професії; уточнення підстав для притягнення адвоката до
дисциплінарної відповідальності, удосконалення правил дисциплінарного
провадження щодо адвоката, диференціювання видів санкцій, які можуть бути
застосовані до адвоката; удосконалення
процедур складення кваліфікаційного
іспиту, проходження стажування; удосконалення інституту помічника адвоката; удосконалення порядку підвищення кваліфікації адвокатів [3].
Такі сподівання та плани відповідають європейським стандартам. Варто відмітити, що Рекомендація № R (2000) 21
Комітету Міністрів державам-членам
про свободу професійної діяльності адвокатів (ухвалена Комітетом Міністрів
Ради Європи на 727 засіданні заступників міністрів 25 жовтня 2000 року) вказує, що слід вжити всіх необхідних заходів для забезпечення високого рівня
правової підготовки і моральності як
передумови приєднання до професії, а
також для забезпечення безперервного
підвищення кваліфікації адвокатів.
Юридична освіта, включаючи програми підвищення кваліфікації, має зміц-
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нювати юридичні навички, забезпечувати краще розуміння питань етики і
прав людини та вчити адвокатів поважати, захищати і відстоювати права та
інтереси їхніх клієнтів і підтримувати
належне відправлення правосуддя [4].
Фактично від держави вимагається
розробка відповідного підґрунтя до підготовки адвокатів, забезпечення належного етичного рівня адвокатів та підвищення їх кваліфікації. Однак жодна з
цих вимог не адаптована до вітчизняного законодавства.
Питання набуття права на заняття адвокатською діяльністю регламентовано
Розділом II Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [5].
Загалом вказаний процес можна поділити на наступні етапи:
1. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам ч. 1 та 2 ст. 6 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою
про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додаються до заяви,
затверджуються Радою адвокатів України. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевіряє відповідність
особи вимогам, установленим ч. 1 та 2
ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність».
2. Складання кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати
адвокатом. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у
галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання
стати адвокатом, а також у виявленні
рівня її практичних навичок та умінь у
застосуванні закону. Організація та
проведення кваліфікаційного іспиту
здійснюється кваліфікаційною пала-
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тою  кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури. Порядок складення
кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних
іспитів затверджуються Радою адвокатів України. Рада адвокатів України
може встановити плату за складення
кваліфікаційного іспиту та порядок її
внесення.
3. Стажування. Стажування полягає
в перевірці готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Стажування
здійснюється протягом шести місяців
під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону.
4. Складення присяги адвоката України. Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не пізніше тридцяти днів з дня прийняття цього рішення
складає перед радою адвокатів регіону
присягу адвоката України.
5. Видача свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України. Особі, яка
склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення
присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.
Як видно з наведеного переліку відсутній етап підготовки адвоката, тобто
всупереч Рекомендацій № R (2000) 21
не розроблено необхідних заходів для
забезпечення високого рівня правової
підготовки адвоката. Адже, як складання
кваліфікаційного іспиту, так і стажування є перевірочними етапами вступу до
професії, про це свідчать відповідні
формулювання Закону: «Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань…» та «Стажування полягає в перевірці готовності особи…».
Більш того, щоб зрозуміти яким чином відбувається «виявлення теоретич-
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них знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи» варто
зосередити увагу на порядку проведення кваліфікаційного іспиту.
Це питання врегульоване «Порядком
допуску до складення кваліфікаційного
іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні» затверджене рішенням Ради адвокатів України
від 17 грудня 2013 року № 270 [6].
Так, кваліфікаційний іспит складається з двох частин: письмового іспиту
та усного іспиту, які складаються окремо.
Письмовий іспит складається першим. Особа, яка складає кваліфікаційний іспит, має підготувати вказані в обраному нею екзаменаційному білеті три
завдання із різних галузей права та письмовий висновок щодо правової позиції
та тактики захисту або надання іншої
правової допомоги по фабулі справи.
Завдання з галузей права мають бути виконані в формі процесуальних документів. При складенні письмового іспиту
особа, яка складає іспит, має право користуватися офіційними текстами нормативно-правових актів на друкованих носіях. Використання інших джерел інформації не дозволяється. Для виконання письмового іспиту особам, які складають іспит, надаються чисті аркуші з відміткою кваліфікаційної палати (КДКА)
про їх призначення для виконання завдань, на яких і виконуються процесуальні документи та письмовий висновок.
До складення усного іспиту допускаються особи, які успішно склали
письмовий іспит. Для складення усного
іспиту особа, яка складає кваліфікаційний іспит, має дати відповіді на 15 питань, зазначених в обраному екзаменаційному білеті. Під час складення усного іспиту особа, яка складає іспит, має
продемонструвати знання законодавства та судової практики. Під час відповіді члени кваліфікаційної палати і го-

лова КДКА, якщо він приймає участь у
засіданні палати, мають право ставити
особі, яка складає іспит, додаткові запитання з метою з’ясування рівня її знань.
Таким чином, щоб скласти іспит
особа має написати від руки три процесуальні документи, написати від руки
одну правову позицію та усно відповісти на 15 питань. І це все або за один
день або за два. Адже на виконання
письмової роботи та для підготовки до
усної відповіді особі надається час, який
повинен становити не менше двох годин та не повинен перевищувати шести
годин для кожної частини іспиту. У випадку, коли письмовий іспит триває понад чотири години, усний іспит може
бути призначений комісією на іншу
дату. Саме від того яка тривалість письмового іспиту залежить і кількість днів
на складання кваліфікаційного іспиту.
Разом з тим, комп’ютеризація юридичної професії в Україні відбулась вже
більше 10 років тому, і на сьогодні дуже
рідкім є факт подання процесуального
документа адвокатом написаного від
руки, за винятком випадків, коли це треба робити швидко під час судового засідання або в його коротких перервах.
Також слід звернути увагу на обсяг
процесуальних документів, котрі юристу варто написати від руки, наприклад:
Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами або заява про
перегляд судового рішення Верховним
Судом України у цивільній справі; Адміністративний позов про визнання нечинним акту ненормативного характеру (наприклад, рішення податкового
органу про донарахування податку та
штрафних санкцій; Угода про примирення між потерпілим і підозрюваним
чи обвинуваченим, або угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості; Заява
до Європейського суду з прав людини у
цивільній (кримінальній) справі [7]. Це
все надзвичайно великі за обсягом процесуальні документи. Саме тому, напи-
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сати від руки три процесуальні документи та одну правову позицію юристам, переважна більшість яких вже
давно перейшли на роботу з комп’ютерами є досить важке випробування на
навички письма в досить короткі проміжки часу, адже сучасні юристи набагато краще вправляються з клавіатурою, а ніж із ручкою.
Переходячи до усного іспиту також
варто відмітити певне неузгодження.
Так, підготувати якісну відповідь на
15 питань білета потрібен час, як і на те
щоби висвітлити їх. При чому декотрі з
них надзвичайно об’ємні. Наприклад:
1. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави
відповідальності за завдану моральну
шкоду. Способи відшкодування майнової шкоди. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров’я або смертю. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами цивільних
справ за позовами про відшкодування
шкоди» та «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди».
2. Право касаційного оскарження
рішень. Строки оскарження. Форма і
зміст касаційної скарги. Методика складання касаційної скарги. Порядок її подання. Постанова Пленуму Вищого
спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних
справ в касаційному порядку».
3. Поняття покарання. Види покарань. Основні та додаткові покарання.
Призначення покарань за сукупністю
злочинів та сукупністю вироків. Правила складання покарань. Зарахування
строку попереднього ув’язнення. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання.
4. Заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи.
Загальні положення щодо порядку застосування, скасування і зміни запобіж-
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ного заходу. Порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строків тримання
під вартою. Строки та порядок подання
апеляції на ухвалу слідчого судді про
обрання запобіжного заходу.
І це лише чотири з більше ніж
трьохсот питань.
Тут досить проста математика: якщо
20 хвилин надати особі на підготовку
одного питання, то на весь іспит треба
надати 300 хвилин (5 годин). Якщо слідувати Порядку складання кваліфікаційного іспиту, то особа повинна відповісти на всі 15 запитань та відповісти на
всі додаткові запитання. Якщо навіть
10 хвилин надати на кожне з них, то в
сумі виявляється 150 хвилин (2,5 години). Тобто в день Комісія може прийняти іспит лише у одній особи, адже загальна його тривалість вже наближається до повноцінного робочого дня. Але
судячи із оголошень на сайтах кваліфікаційно-дисциплінарних комісій областей за день вони встигають прийняти усні і письмові іспити у 5–6 осіб або
усний іспит у такої ж кількості.
Слід вказати, що у Проекті Закону
про адвокатуру та адвокатську діяльність № 9055 [8] кваліфікаційний іспит
полягає у перевірці рівня професійної
підготовки особи, яка виявила намір
стати адвокатом, а саме володіння нею
необхідними теоретичними знаннями у
сфері права та знанням Правил адвокатської етики, а також практичними
вміннями та навичками, необхідними
для здійснення адвокатської діяльності.
При цьому кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складення особою,
яка виявила намір стати адвокатом,
лише письмового анонімного тестування.
Дійсно, сучасні тенденції проведення конкурсів на багато посад полягають
в тому, що основним методом з’ясування теоретичного рівня знань є тестування. Саме тестування може відвернути
суб’єктивний чинник та зменшити корупційні ризики під час складання іспи-
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ту. Письмовий іспит також має бути
переведений з написання від руки у
комп’ютерне поле. Однак це все одно
лише удосконалить проведення кваліфікаційного іспиту і жодним чином не
вплине на «необхідні заходи для забезпечення високого рівня правової підготовки адвоката». У даному випадку має
йти мова про певне навчання або так
звану спеціальну підготовку. Саме спеціальна підготовка передбачена як у
суддів, так і у прокурорів.
Так, згідно ст. 70 Закону України
«Про судоустрій та статус суддів» [9] передбачено досить логічний порядок добору та призначення на посаду судді.
Варто стило навести алгоритм:
1) оголошення добору кандидатів
на посаду судді;
2) подання заяви та документів;
3) здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України перевірки
відповідності осіб вимогам;
4) складення особою, допущеною
до участі у доборі, відбіркового іспиту;
5) проведення стосовно осіб, які
успішно склали відбірковий іспит, спеціальної перевірки;
6) проходження кандидатами, які
успішно склали відбірковий іспит та
пройшли спеціальну перевірку, спеціальної підготовки;
7) складення кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного іспиту та встановлення його
результатів.
При цьому, спеціальна підготовка
кандидата на посаду судді включає теоретичну та практичну підготовку судді в
Національній школі суддів України.
Програму, навчальний план та порядок
проходження спеціальної підготовки
кандидатами на посаду судді затверджує
Вища кваліфікаційна комісія суддів
України за рекомендацією Національної школи суддів України. Спеціальна
підготовка проводиться протягом дванадцяти місяців (якщо інший строк не
визначений рішенням Вищої кваліфі-

каційної комісії суддів України) за рахунок коштів Державного бюджету України. На період проходження кандидатом підготовки за ним зберігається
основне місце роботи, виплачується
стипендія в розмірі посадового окладу
помічника судді місцевого суду. Строк
проходження спеціальної підготовки в
Національній школі суддів України зараховується до стажу професійної діяльності у сфері права. За результатами спеціальної підготовки кандидати отримують
свідоцтво установленого Вищою кваліфікаційною комісією суддів України
зразка. Проходженням кандидатом спеціальної підготовки вважається успішне
виконання програми підготовки.
Подібна процедура, хоч і з деякими
відмінностями передбачена для прокурорів. Так, алгоритм вступу на посаду
прокурора відповідно до ст. 29 Закону
України «Про прокуратуру» [10] виглядає наступним чином:
1) прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рішення про проведення добору кандидатів на посаду прокурора;
2) подання особами відповідної заяви та документів;
3) здійснення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів на
основі поданих кандидатами на посаду
прокурора документів перевірки відповідності осіб вимогам;
4) складання особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, кваліфікаційного іспиту;
5) організація Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів спеціальної перевірки кандидатів, які
успішно склали кваліфікаційний іспит;
6) проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки
в Національній академії прокуратури
України.
Слід вказати, що кандидат на посаду
прокурора проходить протягом одного
року спеціальну підготовку у Націо-
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нальній академії прокуратури України з
метою отримання знань та навичок
практичної діяльності на посаді прокурора, складання процесуальних документів, вивчення правил прокурорської
етики. Спеціальна підготовка завершується складанням кандидатом на посаду
прокурора іспиту у вигляді анонімного
тестування та практичного завдання.
У період проходження кандидатом на
посаду прокурора спеціальної підготовки йому щомісячно виплачується стипендія не менше двох третин посадового окладу прокурора місцевої прокуратури. Навчальний план, порядок проходження кандидатами на посаду прокурора спеціальної підготовки та методика її оцінювання затверджуються Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією
прокурорів. За результатами проходження кандидатом на посаду прокурора
спеціальної підготовки Національна
академія прокуратури України приймає
вмотивоване рішення про успішне чи
неуспішне її проходження, копія якого
вручається кандидату на посаду прокурора. Кандидат на посаду прокурора
вважається таким, що успішно пройшов спеціальну підготовку, якщо за
результатом іспиту отримав більше 50
відсотків максимально можливого бала.
Нажаль, а ні Закон України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність»,
а ні Проект Закону про адвокатуру та
адвокатську діяльність № 9055 на сьогодні не передбачає подібну практику

спеціальної  підготовки  майбутніх
адвокатів.
Висновки. Адаптація європейських
стандартів щодо набуття права на здійснення адвокатської діяльності має носити системний та комплексний характер.
Застарілість підходів щодо вступу у
професію негативно впливає на реалізацію права на справедливий суд та
професійну правничу допомогу.
У зв’язку з активним обговоренням в
суспільстві Проекту Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність та неминучої зміни відповідного законодавства
пропонується ввести наступний порядок етапів набуття права на здійснення
адвокатської діяльності:
1) складення особою, допущеною
до участі у доборі, відбіркового іспиту;
2) проходження кандидатами, які
успішно склали відбірковий іспит, спеціальної підготовки;
3) складення кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного іспиту та встановлення його
результатів.
Саме такий алгоритм допоможе запровадити заходи для забезпечення високого рівня правової підготовки і моральності як передумови приєднання до професії, що має зміцнювати юридичні навички, забезпечувати краще розуміння
питань етики і прав людини та вчити адвокатів поважати, захищати і відстоювати
права та інтереси їхніх клієнтів і підтримувати належне відправлення правосуддя.
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Abstract. The article analyzed the preconditions of the birth of social legislation of
Ukraine. The stages of the historical development of social legislation in the territory of
Ukraine prior to gaining independence are distinguished. Characterized by the features
and content of each of them. It was established that the Soviet era marked the
centralization of resources and powers, as well as the rigid regulation of all spheres of
socio-economic life. Adoption of acts of social legislation has become obligatory,
because the state has minimized the possibility of a person to self-sufficiency.
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Актуальність. Ще із давніх часів на
українських землях мали місце спроби
законодавчо врегулювати соціальну
сферу. Починаючи з періоду Київської
Русі та прийняття перших зразків законів, держава була і залишається до сьогодні важливим суб’єктом соціального
захисту її населення, приділяючи величезну увагу встановленню норм, які
врегульовують дане питання. Те, що на
сьогодні проблеми соціального законодавства широко обговорюються громадянами, науковцями, політичними діячами, свідчить про наявність негативних соціальних та економічних процесів в Україні, які чинні нормативно-правові акти не здатні вирішити. Очевидно, що поступове старіння населення
нашої держави та виїзд за кордон працездатних громадян свідчить про те,
що чинне соціальне законодавство не
справляється зі своєю роллю, а тому,
для вирішення актуальних проблем
важливо звернутись до дослідження передумов зародження, а також процесу
розвитку соціального законодавства на
території України.
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Аналіз світового досвіду свідчить
про те, що соціальний захист притаманний людству ще із найдавніших часів. На різних історичних епохах розвитку суспільства, соціальний захист
надавався населенню як безпосередньо
правителями держав, так і самими державами. Не зважаючи на те, що мотиви
такої благодійності у кожному випадку
були неоднорідними та неоднозначними, настав момент, коли виникла потреба у нормативному закріпленні основних принципів соціального забезпечення. Саме тому, на сьогодні питання передумов зародження соціального
законодавства на території України не
втрачає актуальності. Це дозволить
продемонструвати особливості соціального законодавства на території
України, а також його специфіку по відношенню до тих історичних епох, на
яких його було прийнято.
Стан дослідження. Еволюцію соціального законодавства у своїх працях
розглядали такі науковці, як В. М. Андріїв,  Т. В. Блащук,  Н. В. Болотіна,
І. Я. Буряк, Т. М. Денисенко, В. В. Де-

Малюга Л. Ю.
Генеза і розвиток соціального законодавства України

рега, О. В. Жмурко, О. І. Кисельова,
І . З . К о в а л і в ,    О . О . К р а в ч е н к о ,
О. Л. Кучма, О. О. Матрос, Б. О. Надточій, О. Є. Пилипенко, П. Д. Пилипенко, Р. П. Підлипна, Л. О. Рощина,
С. М. Синчук, І. М. Сирота, О. В. Сімкіна,  Б. І. Сташків,  А. Ю. Стопчак,
О. В. Тищенко тощо. Втім, як правило,
праці зазначених науковців включали
історіографію широкого кола питань,
пов’язаних із соціальним законодавством. Наукових досліджень, у яких
об’єктом дослідження є саме соціальне
законодавство, на сьогодні не так багато, адже більшість вчених акцентують
увагу на інших питаннях — власне самому соціальному захисту та його видах, пенсійному забезпеченні, соціальній допомозі тощо.
Метою статті є систематизація соціального законодавства, вивчення та
порівняння їх змісту в різні історичні
проміжки часу, а також виокремлення
характерних ознак кожного етапу розвитку соціального законодавства на території України до здобуття нею незалежності.
Основний зміст. У вітчизняній науці, зокрема, у праці Т. М. Денисенко, відзначається, що особиста доброчинність
була здавна притаманною людському
суспільству, проте мала інші форми, відмінні від актуальних на сьогодні. Наприклад, вона проявлялась у природньому
співчутті, підтримці потребуючих допомоги осіб, благодійності, яка мала релігійний характер та була пов’язана із допомогою голодуючим та роздаванням
милостині. З часом коло осіб, які надавали допомогу, почало розширюватись, і
в результаті допомогу малозабезпеченим надавали вже цілі громади [1, с. 97].
Як наслідок, з’явилась потреба у закріпленні основних принципів такої благодійної діяльності. Втім, у ті часи соціальний захист та його правове регулювання
ще не мало безпосереднього відношення до території України. На українських
землях соціальний захист почав повно-

цінно врегульовуватись вже за часів Київської Русі.
Так, ініціатива впровадження певних видів соціальної допомоги йшла
від князів, свідченням чого є укладання
договорів у 911 і 945 роках Київськими
князями Олегом та Ігорем з греками
«Про порятунок полонених», в яких було
закладено зобов’язання сторін про викуп
полонених русичів та греків і повернення
їх на батьківщину [2, с. 117-118]. Фактично всі дослідники соціального законодавства на території України вказують
на те, що зазначені договори є першим
в історії нашої держави документальним свідченням того, як держава піклувалась про своїх громадян. Втім, буде
невірним проводити паралелі між зазначеними договорами і сучасними
нормативно-правовими актами, адже
перші були прийняті із метою допомоги особам, які потребували сприяння
держави. В той самий час, сучасні законодавчі акти здійснюють, передусім,
правове регулювання таких відносин і
закріплення їх принципів.
Перша повноцінна спроба нормативно врегулювати соціальний захист на
території України датована правлінням
Володимира Великого в Київській Русі
та прийняттям Уставу 996 року [1, с. 97].
Як відзначається в науковій літературі, в
Київській Русі набула значного поширення громадська благодійність. Князь
та церква надавали допомогу усім нужденним (сиротам, жебракам, особам з
інвалідністю, мандрівникам тощо).
В нормах Уставу було передбачено надання церковним структурам та духовенству повноважень щодо опікування
лікарень, лазень та притулків для одиноких. Допомога надавалась здебільшого у формі життєво важливих продуктів. Також, до форм соціального захисту, передбачених уставом, доцільно
віднести заснування училищ для бідних
людей, богоділень, будинків для паломників тощо [3, с. 2]. Тобто, на підставі
зазначеного можна зробити висновок,
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що соціальне законодавство на території України фактично зародилось наприкінці першого тисячоліття. Устав
996 року є чудовим прикладом того,
яким чином врегульовувалось соціальний захист в ті часи. Воно не мало нічого спільного із сучасним станом ні в
контексті форм, ні щодо суб’єктів. Проте, необхідно підкреслити, що соціальний захист на той момент вже існував і,
при цьому, мав централізований та врегульований характер.
Даний курс щодо розвитку соціального захисту продовжився за часів князювання Ярослава Мудрого. Роль даної
історичної постаті у еволюції соціального законодавства на території України полягає передусім у складанні та
прийнятті першого письмового збірника стародавнього руського права —
«Руської Правди». І хоча даний нормативно-правовий акт не мав виключно
«соціальний» характер, втім окремі статті були присвячені саме соціальному
забезпеченню населення (наприклад, із
37 статей, 8 було присвячено проблемам захисту дітей). При цьому, щодо
даного інституту в певній мірі відбулась
зміна його сутності, адже соціальне забезпечення потрапило у сферу регулювання державою. Князь та церква були
позбавлені ряду повноважень, які згідно
«Руської Правди» перейшли до компетенції держави [1, с. 97–98]. Окрім перерахованих законодавчих актів, аналіз
вітчизняної наукової літератури свідчить про те, що у подальшому період
Київської Русі до актів соціального законодавства можна віднести хіба що
«Повчання дітям» Володимира Мономаха 1114 року. У даному нормативно-правовому акті було зокрема врегульовано питання опіки над бідними і
страждальцями [4, с. 39].
Таким чином, підведемо підсумок,
згідно якого зародження соціального
законодавства на території України відбулось за часів Київської Русі. На той
момент прийняті акти законодавства
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стосувались не виключно соціальної
сфери, а водночас врегульовували од
разу декілька галузей суспільного життя. Саме соціальне забезпечення суттєво відрізнялось від сучасного тим, що
переважно мало форму благодійності.
Роль держави у таких процесах була мінімізованою. Хоча, із прийняттям законодавчих актів компетенція держави у
питаннях соціального захисту постійно
зростала, а відповідно князів і церкви
зменшувалась.
Наступних декілька століть розвиток соціального законодавства на території України фактично не відбувався.
Українські землі були роздроблені багатьма державами. У контексті теми нашого дослідження, найбільш доцільно
проаналізувати стан нормативно-правового регулювання соціального забезпечення на території України у складі
Великого Князівства Литовського та
Російської імперії.
Так, за часів литовського періоду на
українських землях були розповсюджені чотири основні форми (системи) допомоги та підтримки нужденних: церковно-монастирська система, світська
(приватна) благодійність, общинне опікування нужденними на селі, державно-муніципальна система допомоги та
взаємодопомоги. Держава здійснювала
соціальний захист громадян переважно
шляхом профілактики бідності та боротьби з проявами соціальної патології.
В цей період було прийнято низку нормативно-правових актів, покликаних
вирішити дані проблеми. Наприклад,
окремі статті Уставу замків, держав і
дворів Сигізмунда Августа передбачали
в голодні роки пільги селянам «как и в
данинах разных, так и в работе, и в подводах», а також «потерпевшим от пожаров». В 1557 році було прийнято
«Устави на волоки», які передбачали
звільнення від покарання тих селян (не
забирали за рахунок податків), які не
сплатили податків через пожежу, хворобу годувальника. Проте, ключовими
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актами законодавства у даний період
були Литовські статути 1529, 1566 р,
1588 років [5, с. 118–119]. Окремі статті
даних нормативно-правових актів були
присвячені соціальному захисту та забезпеченню громадян, і принагідно відзначимо, що на їх основі в подальшому
відбувалось прийняття й еволюція законодавства Речі Посполитої.
У середині ХVІІ століття значна частина території України входить до
складу Росії, і цей період ознаменовується інтенсивним розвитком законодавства про соціальне забезпечення на
цих землях. За Петра І було закладено
основи державного регулювання соціальної безпеки. В цей час прийнято
низку указів, спрямованих на милостиню жебракам, облаштування шпиталів,
богаділень, притулків для сиріт та безпритульних [6, с. 61]. Розвиток ідей Петра І продовжила Катерини ІІ. Згідно із
Указом від 7 листопада 1775 року виникла дворівнева система соціальної опіки, яку складали: 1) соціальні державні
структури у формі приказів суспільної
опіки у складі губернської управлінської
системи — установ із соціальними
функціями, на які покладалось провадження питань громадської опіки й медичного забезпечення; 2) місцеві органи піклування станового характеру:
дворянська опіка і міський сирітський
суд [7, с. 596]. Тобто, соціальна роль
держави в даний період проявлялась у
створенні спеціальних установ, покликаних надавати допомогу тим, хто її потребує. Допомога надавалась у різні
способи — шляхом виховання, лікування, надання засобів для існування тощо.
В 1827 році було видано царський указ
про пенсії, що стало моментом виникнення пенсійного забезпечення на
українських землях в складі Російської
Імперії. Пенсії були переважно скромними, виплачувались нерегулярно та
призначалися в окремих випадках і окремим людям, переважно за старанність у виконанні посад [1, с. 101]. Тобто, пенсії являли собою на той момент

заохочення за вірність монарху. Втім
даний інститут постійно розвивався, зокрема шляхом створення пенсійних
кас — попередників сучасних пенсійних фондів [1, с. 101]. Лише 15 травня
1901 року було затверджено «Тимчасові
правила про пенсії робітникам казенних гірничих заводів і рудників, які
втратили працездатність», а 2 червня
1903 року — Закон «Про винагороду
потерпілих внаслідок нещасних випадків працівників і службовців, а також
членів їх сімей на підприємствах фабрично-заводської, гірничої і гірничозаводської промисловості». 1912 року
прийнято Закони «Про страхування від
нещасних випадків» та «Про страхування на випадок хвороби» [2, с. 121–122].
Тобто, лише в середині ХІХ століття пенсійне забезпечення почало надаватись не лише виключно державним
службовцям, а й спрямовуватись на
утримання кваліфікованих працівників
за умови, якщо вони відслужать установлений мінімум років, а також сплачували внески до пенсійних кас. Існувало два види пенсій — державна (державним службовцям), та професійна (за
вислугу років, відповідає сучасним пенсіям із відповідної пенсійної каси). Також звернемо увагу на виникнення та
законодавчу регламентацію соціального страхування.
Наступна історична епоха розвитку
соціального законодавства на території
України ознаменувалась Жовтневою
революцією 1917 року. Відбулась централізація ресурсів та повноважень, а
також жорстку регламентацію всіх сфер
соціально-економічного життя, у тому
числі й соціальної сфери. Як доцільно
зазначає Т.М. Денисенко, держава звела
до мінімуму особисту відповідальність
людини за самозабезпечення та економічний самозахист [1, с. 102]. Це відбувалось у тому числі й шляхом прийняття законодавства. Так, 23 листопада
1917 року було прийнято Декрет РНК
«Про збільшення пенсій робітникам,
які постраждали від нещасних випад-
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ків», що зафіксував право робітників на
отримання матеріальної допомоги від
держави [8, с. 351], а згодом, 24 грудня
1917 року, затверджено «Положення про
страхування на випадок безробіття»,
яким вперше на українських землях
було регламентовано соціальне забезпечення безробітних [8, с. 354]. Серед
інших визначених нормативно-правових актів того періоду, які врегулювали
питання соціального забезпечення,
були постанова РНК від 6 березня 1918 р.
«Про утворення Народної ради соціального забезпечення й Обліково-позичкового комітету соціального забезпечення» функції царських органів перейшли до новостворених рад, а у 1922
році шляхом підписання Декрету «Про
соціальне страхування працівників»
було врегульовано соціальне страхування працівників [8, с. 356]. Отже, вже в
перші роки СРСР соціальна сфера зазнала суттєвих змін. Фактично до цього
на жодному із історичних етапів соціальне законодавство на українських
землях не діставало такого рівня правової регламентації. Поступово утворювались нові інститути, які наближали рівень соціального забезпечення населення до європейських держав.
В подальшому, до початку Другої
світової війни, було прийнято низку переважно підзаконних нормативно-правових актів, які врегульовували соціальне забезпечення населення. Прикладами прийнятого законодавства у зазначений період є Постанова РНК СРСР
«Про пенсійне забезпечення вчителів
та працівників освіти за вислугу років»
від 3 липня 1929 року; Постанова ЦВК
СРСР «Про соціальне страхування» від
23 червня 1931 року; спільна Постанова
РНК СРСР, ЦК ВКП (б) і ВЦРПС «Про
заходи щодо впорядкування трудової
дисципліни, поліпшення практики державного соціального страхування і боротьби із зловживаннями в цій справі»
від 28 грудня 1938 року; Постанова РНК
СРСР «Про пенсії військовослужбовцям
рядового і молодшого начальницького
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складу строкової служби і їхнім сім’ям»
від 16 липня 1940 року [9, с. 278–280]
тощо. 30 січня 1937 року було прийнято
Конституцію УРСР [10], яка проголосила право всіх громадян на матеріальне
забезпечення в старості, в разі хвороби
чи втрати працездатності. Тобто, система соціального забезпечення в СРСР в
довоєнний період гарантувала пенсійне
забезпечення, соціальне страхування,
відповідальність держави перед громадянами за реалізацію цих прав. Система
пільг охопила не лише окремі категорії
громадян, а передусім вразливі верстви,
які потребували допомоги.
У роки війни як законодавство, так і
соціальний захист громадян, було
пов’язане з домінуванням проблем підтримки сімей фронтовиків, хворих і поранених, працевлаштування інвалідів,
піклування про дітей-сиріт тощо [4, с. 79].
В повоєнні роки розвиток соціального
законодавства на території України отримав новий поштовх. Перш за все, це
було пов’язано із затвердженням Положення про Міністерство соціального
забезпечення у 1948 році Рада Міністрів
УРСР затвердила Положення про Міністерство соціального забезпечення,
на яке були покладені наступні повноваження: 1) керівництво соціальним забезпеченням, контроль за впровадженням у життя законів, постанов і розпоряджень; 2) відання питаннями пенсійного забезпечення робітників, службовців, військовослужбовців та членів їх сімей; 3) здійснення заходів щодо трудового влаштування та матеріально-побутового обслуговування інвалідів та членів сімей військовослужбовців; 4) здійснення заходів щодо організації в колгоспах матеріальної допомоги колгоспникам; 5) здійснення керівництва установами соціального забезпечення —
інтернатів і будинків інвалідів; 6) керівництво лікарсько-трудовою експертизою працездатності робітників, службовців і військовослужбовців та членів
їх сімей; 7) здійснення загального керівництва Українською спілкою взаємно-
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го страхування членів артілей кооперації інвалідів, Українського товариства
глухонімих, Українського товариства
сліпих і контроль за їхньою діяльністю;
8) здійснення загального керівництва
кооперацією інвалідів тощо [9, с. 280].
Створення центрального органу виконавчої влади, покликаного формувати
та реалізувати державну політику у соціальній сфері значно пришвидшило
розвиток інституту соціального забезпечення в СРСР, а також спрямувало
діяльність держави у визначених законом напрямах.
Враховуючи, що наприкінці 40-х —
на початку 50-х рр. завершилася відбудова народного господарства України, подальший розвиток соціального забезпечення населення пов’язується із розвитком саме національного законодавства
УРСР. Соціальний захист населення залишалось державною монополією
СРСР, втім із огляду на величезну площу
держави та неможливість здійснювати
однакову політику на всій території, окремі види соціального забезпечення поступово переходять у відання союзних
республік. Почались відчуватись негативні тенденції в соціальній сфері —
з’явилися дефіцит необхідних товарів,
підвищення цін, замороження зарплати
тощо [4, с. 82]. Тому, наприклад у 1958
році на підставі постанови Ради Міністрів СРСР «Про передачу повноважень
місцевих органів Держстраху СРСР у відання міністерств фінансів союзних республік», було здійснено децентралізацію
державного соціального страхування, і
його передача у відання союзних республік, у тому числі й України [11, с. 162].
У другій половині 60-х — кінці 70-х років
ХХ ст., у тому числі й завдяки децентралізації, було досягнуто відносної соціальної та матеріальної стабільності. Втім,
радянську владу охопила системна криза, яка проявлялась у всіх сферах життя:
економіці, політиці, соціальній сфері,
суспільній моралі тощо [4, с. 83]. Також
посилювались продовольчі проблеми.
За таких умов розвиток соціального за-

конодавства фактично не відбувався.
Основним різновидом законодавчих актів, які видавались у даний період, були
постанови з’їздів комуністичної партії.
Наприклад, у 1961 році черговий з’їзд
комуністичної партії вкотре вирішив
підвищити рівень життя радянських громадян. У цьому контексті основними завданнями виступали підвищення індивідуальної оплати з огляду на якість роботи зі скасуванням податків для населення, зниження цін та поширенням усіх
видів соціальних допомог на всіх працівників усіх галузей народного господарства [12, с. 31–32]. У період до проголошення незалежності України серед прийнятих нормативно-правових актів можемо відзначити Конституцію СРСР
1977 року [13] та Конституцію УРСР
1978 року [14], які засвідчили фактичне
формування єдиної державної системи
соціального забезпечення УРСР. Також
у зазначену епоху постійно розвивалось
пенсійне та соціальне страхування
СРСР. Наприклад, прийняття Закону
про пенсії та допомогу членам колгоспів
у 1964 року дозволило здійснити виплати допомоги по вагітності та пологах
жінкам-колгоспницям та пенсійне забезпечення за віком, інвалідністю та у зв’язку із втратою годувальника колгоспників, а в 1974 році у системі соціального
страхування СРСР запропонована новація щодо введення соціальної допомоги
на дітей із малозабезпечених сімей. Фактично, останнім нормативно-правовим
актом соціального законодавства на території України, прийнятим до проголошення незалежності України, був Закон
«Про пенсійне забезпечення в СРСР»,
прийнятий у 1990 році, який зрівняв у
правах усіх учасників державної системи
пенсійного страхування та встановив
рівні умови для пенсійного забезпечення громадян [15, с. 16]. Таким чином, дійдемо до висновку, що у період СРСР
відбулось формування принципово нової сфери соціального забезпечення населення, у порівнянні із попередніми
епохами. Радянська доба ознаменувала
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централізацію ресурсів та повноважень,
а також жорстку регламентацію всіх
сфер соціально-економічного життя.
Прийняття актів соціального законодавства набуло обов’язкового характеру,
адже держава звела до мінімуму можливість особи до самозабезпечення.
Підсумовуючи дослідження передумови зародження соціального законодавства на території України виділимо наступні етапи його історичного розвитку:
І. Х–ХІІ століття (епоха Київської
Русі). Соціальне законодавство у зазначену епоху характеризувалось наступними особливостями:
1) приймалось у формі договорів,
уставів, а також законів;
2) соціальне забезпечення населення мало форму благодійництва, і здійснювалось фактично не державою, а
безпосередньо князем за посередницької участі церкви;
3) соціальним забезпеченням варто
вважати різноманітні форми допомоги нужденним особам — від звільнення з полону до допомоги жебракам та сиротам.
ІІ. ХVI — перша половина XX століття (епоха перебування земель України у складі Великого Князівства Литовського, Російської імперії, Речі Посполитої, Австро-Угорщини та інших держав). Соціальне законодавство у зазначену епоху характеризувалось наступними особливостями:
1) до соціального законодавства на
території України варто відносити законодавчі акти усіх перерахованих держав;
2) на території України у складі Великого Князівства Литовського та Російської імперії держава здійснювала
соціальне забезпечення громадян переважно шляхом профілактики бідності
та боротьби з проявами соціальної патології, а основними законодавчими
формами соціального законодавства
були Литовські Статути;
3) в Російській Імперії було прийнято низку указів, які передбачали створення спеціальних установ, покликаних надавати допомогу тим, хто її потребує;
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сама ж допомога надавалась у різні способи — шляхом виховання, лікування,
надання засобів для існування тощо.
ІІІ. 1917–1991 роки (епоха перебування земель України у складі Союзу
Радянських Соціалістичних Республік).
Соціальне законодавство у зазначену
епоху характеризувалось наступними
особливостями:
1) централізація ресурсів та повноважень, а також жорстка регламентація
соціальної сфери;
2) держава звела до мінімуму особисту відповідальність людини за самозабезпечення та економічний самозахист;
3) прийняття соціального законодавства відбувалось регулярно протягом усієї епохи;
4) наприкінці етапу відбулось формування єдиної державної системи соціального забезпечення УРСР, та відповідно єдиного соціального законодавства УРСР.
Висновки. Таким чином, дослідження питання передумов зародження
соціального законодавства на території
України засвідчило, що воно пройшло
довгий шлях історичного розвитку. Виникнення соціального законодавства на
українських землях варто пов’язати із
епохою Київської Русі. Не зважаючи на
те, що в зазначений період соціальне
законодавство переважно мало форми
міжнародних договорів, уставів, а також
окремих норм законодавчих актів, фактично на цьому етапі було закладено
фундамент для подальшого розвитку
соціального забезпечення населення.
Соціальний захист в даний період було
формою виявлення князівської милостині, а не державним інститутом. Подальший суттєвий поштовх розвитку
соціального законодавства на території
України пов’язується із роздробленням
українських земель різними державами.
Як нами встановлено, найбільшого
розвитку соціальне законодавство досягло у складі Великого Князівства Литовського, а також Російської Імперії. В даних державах було прийнято низку за-
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конодавчих актів, регулярно виникали
нові інститути соціального забезпечення. Загалом, соціальне законодавство
хоча й суттєво відставало, проте поступово наближалось до європейських
зразків. Епоху перебування українських
земель в складі СРСР варто розділити
на два етапи: до Другої світової війни,
та після. Дана подія значно змінила державні пріоритети у розвитку соціального законодавства, втім основні принципи як були, так і залишались стабільними: жорстка централізація; зведення до
мінімуму особистої відповідальності
людини за самозабезпечення. Закінчен
ня даної епохи ознаменувалось форму-

ванням єдиної державної системи соціального забезпечення УРСР.
У цілому, дослідження даного питання продемонструвало, що розвиток
соціального законодавства на території
України був нерівномірним. На початкових етапах соціальне законодавство,
на кшталт окремих норм «Руської Правди» характеризувалось своєю прогресивністю та відповідністю світовим стандартам. Подальший історичний шлях
нашої держави значно загальмував розвиток соціальної сфери, і на сьогодні
одним із основних завдань вітчизняного
законодавця є адаптація соціального законодавства до законодавства ЄС.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Денисенко Т. М. Становлення та розвиток системи соціального захисту населення
в Україні // Ефективність державного
управління. — 2012. — Вип. 33. — С. 96–103.
2. Ковалів І. З. Історичні передумови становлення пенсійної системи в Україні //
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету
(економічні науки). — 2013. — № 2(2). —
С. 116–126.
3. Сімкіна О. В. Основні засади та історичні
етапи становлення й розвитку соціального
забезпечення (на прикладах країн Європи та
України) [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/tpdu/2010-4/doc/3/22.pdf (дата звернення: 02.11.2018).
4. Кравченко О. О., Матрос О. О. Історія
соціальної роботи : навчальний посібник.
— Умань : РВЦ «Візаві», 2017. — 117 с.
5. Рощина Л. О. Соціальна допомога на укра
їнських землях в литовсько-польську добу
// Наука. Релігія. Суспільство. — 2009. —
№ 4. — С. 117–123
6. Стопчак А. Ю. Історичні аспекти виникнення та еволюції соціального захисту населення в Україні // Вісник Хмельницького
національного університету. — 2010. —
№ 1. — Т. 1. — С. 60-64.
7. Сташків Б. І. Право соціального забезпечення. Загальна частина : навчальний посібник. — Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2016.
— 692 с.
8. Сташків Б. І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. — К.: Знання,

2005. — 405 с.
9. Пилипенко О. Є. Формування права соціального забезпечення в Україні: історичний
аспект // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. —
2012. — Вип. 4. — С. 277–283.
10. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки : затверджена 30 січ
ня 1937 року Надзвичайним XIV Всеукраїнським з’їздом рад // СЗ УССР. — 1937. —
№ 30. — Ст. 121.
11. Тагиев Г. М. Развитие государственного
страхования в СССР. — М. : Финансы, 1978.
— 224 с.
12. Родионова Е. И. История социального
страхования в СССР. — М. : Центр. ин-т
усоверш. врачей, 1966. — Вып. 1. — 34 с.
13. Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік: прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради СРСР
дев’ятого скликання 7 жовтня 1977 року //
Відом. Верхов. Ради СРСР. — 1977. —
№ 41. — Ст. 617.
14. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки: прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради УРСР
дев’ятого скликання 20 жовтня 1978 року //
Відом. Верхов. Ради УРСР. — 1978. —
№ 18. — Ст. 268.
15. Підлипна Р. П. Основні засади та історичні етапи становлення і розвитку соціального страхування // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія
«Економічні науки». — 2015. — Вип. 11. —
Ч. 1. — С. 14–17.

25

Eurasian Academic Research Journal
2018. № 7 (25)

REFERENCES:
1. Denysenko T. M. (2012). Stanovlennia ta
rozvytok systemy sotsialnoho zakhystu naselennia v
Ukraini. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia.
Vyp. 33. P. 96–103. [in Ukrainian].
2. Kovaliv I. Z. (2013). Istorychni peredumovy sta
novlennia pensiinoi systemy v Ukraini. Zbirnyk
naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho
ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekono
michni nauky). 2(2). P. 116–126. [in Ukrainian].
3. Simkina O. V. Osnovni zasady ta istorychni etapy
stanovlennia y rozvytku sotsialnoho zabezpechennia
(na prykladakh krain Yevropy ta Ukrainy). URL:
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/
tpdu/2010-4/doc/3/22.pdf (data zvernennia:
02.11.2018). [in Ukrainian].
4. Kravchenko O. O., Matros O. O. (2017).
Istoriia sotsialnoi roboty: navchalnyi posibnyk. Uman.
RVTs «Vizavi». 117 p. [in Ukrainian].
5. Roshchyna L. O. (2009). Sotsialna dopomoha na
ukrainskykh zemliakh v lytovsko-polsku dobu.
Nauka. Relihiia. Suspilstvo. 4. P. 117–123.
[in Ukrainian].
6. Stopchak A. Yu. (2010). Istorychni aspekty vy
nyknennia ta evoliutsii sotsialnoho zakhystu naselennia
v Ukraini. Visnyk Khmelnytskoho natsio
nalnoho universytetu. 1. T. 1. P. 60-64.
[in Ukrainian].
7. Stashkiv B. I. (2016). Pravo sotsialnoho zabezpe
chennia. Zahalna chastyna: navchalnyi posibnyk.
Chernihiv. PAT «PVK «Desna». 692 p.
[in Ukrainian].
8. Stashkiv B. I. (2005). Teoriia prava sotsialnoho
zabezpechennia: Navch. posib. K. Znannia. 405 p.

26

[in Ukrainian].
9. Pylypenko O. Ye. (2012). Formuvannia prava
sotsialnoho zabezpechennia v Ukraini: istorychnyi
aspect. Naukovyi visnyk Akademii munitsypal
noho upravlinnia. Seriia : Upravlinnia. Vyp. 4.
P. 277–283. [in Ukrainian].
10. Konstytutsiia Ukrainskoi Radianskoi Sotsialis
tychnoi Respubliky: zatverdzhena 30 sichnia 1937
roku Nadzvychainym XIV Vseukrainskym zizdom
rad. SZ USSR. 1937. 30. St. 121. [in Ukrainian].
11. Tahyev H. M. (1978). Razvitie hosudarstvennoho
strakhovanyia v SSSR. M. Finansy. 224 p.
[in Russian].
12. Rodyonova E. Y. (1966). Istoryia sotsyalnoho
strakhovanyia v SSSR. M. Tsentr. yn-t usoversh.
vrachei. Vip. 1. 34 p. [in Russian].
13. Verkhovna Rada SRSR. (1977). Konstytutsiia
Soiuzu Radianskykh Sotsialistychnykh Respublik:
pryiniata na pozacherhovii somii sesii Verkhovnoi
Rady SRSR deviatoho sklykannia 7 zhovtnia 1977
roku. Vidom. Verkhov. Rady SRSR. 41. St. 617.
[in Ukrainian].
14. Verkhovna Rada URSR. (1978). Konstytutsiia
Ukrainskoi Radianskoi Sotsialistychnoi Respubliky:
pryiniata na pozacherhovii somii sesii Verkhovnoi
Rady URSR deviatoho sklykannia 20 zhovtnia 1978
roku. Vidom. Verkhov. Rady URSR. 1978. 18.
St. 268. [in Ukrainian].
15. Pidlypna R. P. (2015). Osnovni zasady ta isto
rychni etapy stanovlennia i rozvytku sotsialnoho stra
khuvannia. Naukovyi visnyk Khersonskoho der
zhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni
nauky». Vyp. 11. Ch. 1. P. 14–17. [in Ukrainian].

УДК 343.412
Білічак Олена Анатоліївна
Член Науково-консультативної ради
при Державному бюро розслідувань,
доктор юридичних наук, доцент
ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ
ІЗ ВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН:
КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ
Bilichak E. A. The Legal Regulation Experience of Private Communication Intervention Measures under the Legislation of Ukraine and Foreign Countries: a
Comparative Study
Abstract. Using the comparative scientific analysis legal method, the legislation of certain countries of Western Europe, as well as the USA, the states of the post-Soviet area
countries in the part of operational-search activities and secret investigative (search) actions legal regulation, which is private communication interference, has been studied. It
has been established that in comparison with foreign, the legislation of Ukraine provides
for the most rigorous procedure for conducting the overwhelming majority of secret
investigative (search) actions and operational-search activities, regardless the private person life interference degree.
The necessity of carrying out scientific research for the purpose of drafting legislation
that would provide for the existence of differentiated legal procedures for the organization and conduct of operational-search activities and secret investigators (searches), depending on the individual personal sphere interference depth, was substantiated.
Key words: criminal proceedings, secret investigative (search) actions, interference in private communication.
Вступ. Запровадження інституту
негласних слідчих (розшукових) дій
(далі-НСРД) є результатом узагальнення міжнародного досвіду в сфері правового регулювання досудового розслідування кримінальних правопорушень та подальшої імплементації його
у вітчизняне законодавство. Як свідчить проведений аналіз, в переважній
більшості європейських держав проблема правового регулювання діяльності державних органів, що за КПК
України є втручанням у приватне спілкування, уже давно вирішена. Основним акцентом у розробленні відповідного законодавства виступала необхідність дотримання розумного балансу між задекларованими міжнародно-нормативними актами гарантіями

прав особи на невтручання у приватне
життя та інтересами держави щодо
ефективного функціонування системи
національної безпеки, протидії злочинності. В Україні, з огляду на періодичну політичну нестабільність, розбудова законодавства, за яким здійснюється втручання в приватне спілкування у ході ведення оперативно-розшукової діяльності та на досудовому
розслідуванні кримінальних правопорушень, відбувалася значно повільніше, та й досі перебуває в активній фазі.
З огляду на те, що інститут НСРД запроваджено відносно недавно, вивчення зарубіжного досвіду в частині правового регулювання діяльності державних
органів щодо втручання в приватне
спілкування є актуальним з метою по-
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шуку шляхів оптимізації вітчизняного
законодавства у відповідній сфері.
Проблематика правового регулювання негласних слідчих (розшукових)
дій виступала предметом наукових досліджень низки фахівців, серед яких
П. Д. Біленчук,  М. Г. Вербенський,
В. О. Глушков, О. В. Дроздов, О. В. Керевич, А. О. Ляш, Є. Д. Лук’янчиков,
Б. Є. Лук’янчиков, Д. П. Письменний,
В. Д. Пчолкін,  І. В. Сервецький,
М . О . С е р г а т и й ,    М . В . С т а щ а к ,
О. О. Узкий, В. О. Черков, О. М. Чистолінов, Д. А. Чухраєв, Р. М. Шехавцов, О. М. Юрченко та ін. Однак, враховуючи існуючі проблеми практичного характеру, доцільно проаналізувати
відповідний зарубіжний досвід з метою
вироблення конкретних пропозицій по
удосконаленню вітчизняного законодавства щодо втручання в приватне
спілкування, що обумовлює актуальність наукового дослідження, проведеного в даній статті.
Виклад основного тексту. Поняття приватного спілкування та перелік
дій компетентних суб’єктів, що різновидами втручання до нього, визначений ст. 258 КПК України. Особливістю національного правового регулювання відповідних дій державних органів є те, що воно забезпечується не
лише Кримінальним процесуальним
кодексом, але й Законом України «Про
оперативно-розшукову  діяльність».
Аналогічний підхід присутній і законодавстві країн пострадянського простору та зокрема СНД, що обумовлюється спорідненістю правових систем,
адже їх становлення довгий час відбувалося в межах єдиного державного
утворення — СРСР. У ряді країн Західної Європи спеціалізований закон про
оперативно-розшукову діяльність відсутній; у державах, що належать до англо-американської правової сім’ї, окрім
законодавчих актів, порядок проведення негласних дій визначається ще й судовим прецедентом.
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Вивчення зарубіжного законодавства окремих країн Західної Європи та
США показує те, що порядок дій державних органів із контролю розмов, що
відбуваються засобами зв’язку, переговорів, які ведуться у приватних помешканнях, зокрема житлі, завжди є досить
жорстко унормованими. Зокрема у
ФРН поліцейська робота проводиться
відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу, що містить
перелік негласних дій, куди належать:
накладення арешту і виїмка поштово-телеграфної кореспонденції (§ 99),
контроль телекомунікацій (§ 100а), аудіо- та відеоконтроль місця, житла
(§ 100с), візуальне спостереження місця
(житла), встановлення місцезнаходження мобільного термінала (§ 100і), використання негласних співробітників,
спостереження за особою, транспортним засобом (§§ 163е, 163f). Зокрема
виїмка кореспонденції (§ 99 КПК ФРН)
може бути застосованою з метою одержання доказів у інтересах органів досудового розслідування. Рішення про виїмку приймає суддя, у невідкладних випадках — прокурор, з наступним одержанням судового дозволу протягом
трьох діб [1]. Прослуховування телефонних розмов обвинуваченого відбувається на основі § 100а КПК ФРН при
наявності підозри в здійсненні тяжкого
злочину, перелік яких вказано безпосередньо в кримінальному процесуальному законі. Згідно із § 100b КПК ФРН ця
негласна слідча дія може бути проведеною тільки з дозволу судді, а у невідкладних випадках за рішенням прокурора з наступним підтвердженням суду.
В письмовому суддівському наказі вказується особа, відносно якої застосовується цей захід, вид, обсяг та строк прослуховування, що не може перевищувати 3-х місяців та може бути подовжений [2, с. 119–120]. Одержання довідки
про телекомунікаційні з’єднання (§ 100g)
також потребує рішення суду, яке є
обов’язковим до виконання державни-
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ми чи недержавними установами зв’язку, інтернет-провайдерами.
§ 100с «Заходи без відома зацікавленої особи» визначає підстави і порядок
застосування спеціальних технічних засобів фіксації інформації з метою акустичного чи оптичного контролю за діями осіб, що підозрюються у вчиненні
тяжких злочинів. Захід може проводитися в житлі обвинуваченого або в
житлі осіб, причетних до вчинення злочину. Також застосування спеціальних
технічних засобів здійснюється із метою запису «непублічних висловлювань». КПК ФРН визначено перелік
видів злочинів, з метою розкриття яких
може бути застосованим відповідний
захід лише щодо обвинуваченого у
вчиненні злочину або осіб, причетних
до його вчинення, розшуку злочинця,
якщо застосування інших засобів виявилося неефективним. Проведення таких заходів здійснюється також за рішенням суду, у невідкладних випадках — прокурора, з наступним підтвердженням суду протягом трьох днів.
Максимальний термін проведення
один місяць. Федеральний уряд на основі повідомлень земель щорічно інформує Бундестаг про вжиті заходи
відповідно до § 100с абз. 1 п. 3. КПК
ФРН (аудіо, відеоконтроль у житлі).
Порядок здійснення візуального
спостереження у публічно доступних
місцях регламентується §§ 163е–163f
Кримінально-процесуального кодексу
ФРН. Застосування таких заходів відбувається у розслідуванні тяжких злочинів
та може відбуватися у формі контролю
через поліцейські пости або у вигляді
довгострокового спостереження. Спостереження через поліцейські пости
(§ 163е) здійснюється на підставі рішення суду, невідкладних випадках — прокурора з наступним суддівським підтвердженням. Довгострокове спостереження (§ 163f) застосовується у випадку,
коли дії особи необхідно контролювати понад дві доби. Кримінальним про-

цесуальним законодавством не визначено перелік злочинів, у разі вчинення
яких може бути застосованим візуальне
спостереження, проте передбачено, що
воно може бути проведеним на підставі
рішення прокурора строком на 1 місяць. У випадку необхідності подовження терміну заходів необхідно судовий дозвіл [1; 3].
Згідно КПК Франції негласні заходи, які обмежують права людини, можуть бути проведеними судовою поліцією на досудовому розслідуванні винятково з дозволу суду, винесеного за
результатами розгляду клопотання прокурора [4, с. 103]. Порядок провадження
негласних заходів детально врегламентовано окремими статтями кримінального процесуального закону. Зокрема
ст. 706-73, 706-74 кодексу визначено перелік тяжких злочинів, у разі вчинення
яких поліція може провести негласні слідчі дії з дозволу суду, куди належать, у тому
числі перехоплення телефонних переговорів, листування за допомогою засобів
телекомунікації, відео- або аудіоконтроль
переговорів або інших дій в певному місці, перехоплення даних, містяться в ком
п’ютерних системах) [5, с. 108].
Відповідно до законодавства Великобританії спостереження буває двох
видів: «інтрузивне» та «неінтрузивне».
З метою виявлення та фіксації фактів,
які мають значення для досудового розслідування, у місцях загального користування за діями, поведінкою особи, що
підозрюється у вчиненні злочину, може
проводитись неінтрузивне візуальне
спостереження як із застосуванням спеціальних технічних засобів, так і без таких. У його ході можуть застосовуватись фотозйомка, аудіо-, відеозапис;
дозвіл на застосування технічних засобів надають керівник або заступник керівника поліції [6, с. 169]. Інтрузивне
спостереження проводиться у публічно
недоступних місцях, якими можуть виступати житло, інше приміщення, транспортний засіб тощо. Проведення та-
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ких заходів може бути здійсненим безпосередньо з дозволу Міністра внутрішніх справ з метою захисту національної чи економічної безпеки Великобританії, виявлення чи припинення
тяжкого злочину на строк до трьох місяців [7, с. 91]. Контроль телефонних
переговорів проводиться з метою попередження або розслідування тяжкого
злочину, яким вважається насильницький злочин, або такий, що спричинив
значні фінансові збитки, або вчинений
групою осіб, або за який передбачено
покарання до позбавлення волі на
строк понад три роки для особи, що не
має судимості [6, с. 162–163].
Правове регулювання діяльності
втручання в приватне спілкування у
США відбувається відповідно до федерального закону «Про контроль над
злочинами та громадську безпеку»
(1968р.). Відповідно до цього акту, поліцейські служби мають право знімати
інформацію з каналів зв’язку або використовувати електронні пристрої для
запису приватних розмов лише у разі
отримання судового дозволу або за згодою однієї із сторін. Наведений порядок застосовується щодо контролю телефонних розмов, розмов, що відбуваються у житлових приміщеннях. В свою
чергу, акустичний контроль поза межами житла особи здійснюється без рішення суду, оскільки його проведення
не підпадає під дію 4-ої поправки Конституції. Негласний ж відеозапис взагалі не потребує судового дозволу за винятком, якщо його проведення не
пов’язане із проникненням до житла
особи. У свій час в справі «Катц проти
Сполучених Штатів» (1967 р.) Верховним судом було обґрунтовано прецедент за яким, те, що люди приховують,
повинно бути захищеним у будь-якому
місці, але те, що свідомо виставляють
на загальний огляд вдома чи на вулиці,
не підпадає під дію положень 4-ої поправки до Конституції. Установлення
цього прецеденту створило передумо-
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ви для розроблення спеціального законодавства [8, с. 270–271].
Повноваженнями для видачі дозволу
на прослуховування на рівні штатів в
США наділені суди штату, на федеральному рівні, відповідно, федеральні суди.
Подання до суду на отримання дозволу
на прослуховування на федеральному
рівні здійснюється за клопотанням федерального офіцера поліції за погодженням з генеральним аторнеєм Сполучених Штатів. На рівні штатів суди штату
видають дозвіл на прослуховування за
поданням прокурора штату, якщо є необхідність у виявленні доказів вчинення
тяжких умисних злочинів. Зміст ордера
на прослуховування приватних телефонних розмов також визначено прецедентним рішенням у справі «Бергер проти Нью-Йорка» (1967) [9].
Процедура отримання доступу до
трафіків телекомунікаційних з’єднань
визначена статтею 3122 (b) (2) Титулу 18 Зводу законів США. Відповідно її
змісту, якщо у ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність
отримання відомостей щодо фактів телефонних з’єднань, у зверненні до суду
необхідно лише вказати, це здійснюється з метою запобігання або розкриття тяжкого злочину, що підтверджувати
ґрунтовною доказовою базою не є необхідним. Встановлення спрощеної
процедури щодо надання дозволу на
проведення заходів вказує на те, що законодавством США отримання відомостей про факти телефонних з’єднань
вважається меншим втручанням ніж
контроль телефонних розмов[10].
У пострадянських країнах порядок
застосування негласних правообмежувальних заходів, як правило, має подвійне правове регулювання та забезпечується положеннями законів про оперативно-розшукову діяльність та кримінальними процесуальними кодексами.
Зокрема у країнах СНД порядок ведення негласної роботи поліцейських та
спеціальних служб, як і на Україні, ви-
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значається окремим законодавчим актом, яким закріплено підстави та порядок ведення оперативно-розшукової діяльності, перелік оперативно-розшукових заходів (далі — ОРЗ) і порядок
фіксації здобутих за ним результатів
тощо. У переважній більшості випадків
закони «Про оперативно-розшукову діяльність» країн СНД містять норми,
якими визначено жорсткий порядок
проведення ОРЗ, пов’язаних із втручанням у таємницю кореспонденції, телефонних розмов, обмеженням права на
недоторканність житла чи іншого володіння особи. Водночас, проведення
заходів зі спостереження за особою у
місцях громадського користування, як
правило, відбувається за більш м’якою
процедурою. Узагальнення результатів
проаналізованого дає змогу зробити
висновок, що законодавством «Про
ОРД» низки країн, що входять до пострадянського простору, існування спеціального контролю за законністю
проведення заходів візуального спостереження у публічно доступних місцях
не передбачено (Таджикистан, Казахстан, Литва). Оперативно-розшуковим
законодавством інших держав встановлено прокурорський нагляд на етапі
одержання дозволу проведення заходів
візуального спостереження (Киргизія,
Туркменістан, Білорусь). Викладене ще
раз свідчить про те, що в цілому заходи,
які здійснюються у публічно доступних
місцях, вважаються у меншій мірі інтрузивними порівняно із контролем за
листуванням або телефонними розмовами, заходами, які проводяться у житлі
чи іншому володінні особи. Так, Закон
«Про  оперативно-розшукову  діяльність» республіки Таджикистан у ст. 1
дає визначення понять, якими охоплюються окремі оперативно-розшукові заходи, що за законодавством України є
втручанням в приватне спілкування:
оперативний контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень; прослуховування і запис теле-

фонних переговорів; зняття інформації
з технічних каналів. Проведення таких
заходів здійснюється на підставі рішення уповноваженого прокурора, винесеного за результатами розгляду мотивованої постанови органу, що здійснює
ОРД. У виняткових та невідкладних
випадках здійснення заходів допускається на підставі мотивованої постанови керівника органу з наступним прокурора та суду протягом доби, але не пізніше від 48 годин від того, як розпочато проведення заходів. Максимальний
термін, на який може суд надати дозвіл
на проведення наведених заходів становить 6 місяців (ч. 5 ст. 9 Закону «Про
ОРД» Республіки Таджикистан) [11].
Закон «Про оперативно-розшукову
діяльність» Республіки Казахстан у ч.3
ст. 11 закріплює перелік «спеціальних»
оперативно-розшукових заходів до
яких відносяться: 1) негласні аудіо- і
(чи) відеоконтроль особи або місця;
2) негласні контроль, перехоплення і
зняття інформації, що передається по
мережах електричного (телекомунікаційною) зв’язку; 3) негласне отримання
інформації про з’єднання між абонентами і (чи) абонентськими пристроями;
4) негласне зняття інформації з комп’ю
терів, серверів й інших пристроїв, призначених для збору, обробки, накопичення і зберігання інформації; 5) негласний контроль поштових та інших
відправлень; 6) негласне проникнення і
(чи) обстеження місця. Санкції на проведення таких заходів надається внаслідок розгляду уповноваженою посадовою особою органів прокуратури постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, а саме: Генеральним Прокурором Республіки Казахстан, його першим заступником або
заступниками, Головним військовим
прокурором, прокурорами областей і
прирівняних до них прокурорами. До
системи загальних оперативно-розшукових заходів Закон «Про оперативно-розшукову діяльність» Республіки

31

Eurasian Academic Research Journal
2018. № 7 (25)

Казахстан відносить також візуальне
спостереження (ч. 1 ст. 11 Закону). Проведення загальних оперативно-розшукових заходів регламентується підзаконними нормативними актами органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, погоджених із Генеральним Прокурором Республіки Казахстан [12].
Закон «Про оперативну діяльність»
Республіки Литва у ст.10 закріплює, що
таємний контроль за поштовими відправленнями, поштовими переказами,
використання технічних засобів у спеціальному порядку санкціонують голови окружних судів або голови Відділів у
кримінальних справах цих судів за мотивованим поданням генерального
прокурора або уповноваженого ним заступника генерального прокурора, або
головних прокурорів або уповноважених ними заступників головних прокурорів окружних прокуратур, підготовленим на основі відомостей, поданих
керівниками або уповноваженими
ними заступниками керівників державних органів, що є суб’єктами оперативної діяльності. Аналогічний порядок
передбачено ст. 11 цього ж Закону
щодо надання дозволу на таємний доступ в житлові та нежитлові приміщення, транспортні засоби, а також їх огляд, тимчасове вилучення і огляд документів, взяття на дослідження зразків
матеріалів, сировини і продукції, а також інших об’єктів без оголошення рішення про їх вилучення [13].
Киргизький оперативно-розшуковий закон у ст. 9 вказує, що проведення
оперативно-розшукових заходів, які зачіпають охоронювані законом таємницю листування, телефонних та інших
переговорів, телеграфних та інших повідомлень, переданих по мережах електричного і поштового зв’язку, а також
право на недоторканність житла відбувається за мотивованою постановою
одного з керівників відповідного органу, що здійснює про оперативно-роз-
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шукову діяльність, винятково на підставі судового акту з наступним повідомленням наглядового прокурора
протягом 24 годин. Необхідності отримання спеціального дозволу на візуальне спостереження в громадських місцях
цей Закон не передбачає [14].
Закон «Про оперативно-розшукову
діяльність» Республіки Туркменістан у
ч. 3 ст. 11 Закону вказує, що контроль
поштових відправлень, телеграфних повідомлень, прослуховування телефонних та інших переговорів, обстеження
житлових приміщень здійснюються за
вмотивованою постановою одного з керівників органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність і тільки з
санкції прокурора або за ухвалою суду.
Правових норм, які визначають окремий порядок для проведення заходів зі
спостереження у публічно доступних
місцях, закон «Про ОРД» Республіки
Туркменістан також не містить[15].
Відповідно до Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» Республіки Білорусь проведення оперативнорозшукових заходів, які обмежують
конституційні права громадян на таємницю кореспонденції, телефонних та
інших повідомлень, переданих по технічним каналам зв’язку, недоторканність житла та інших законних володінь громадян, а також здійснення заходів слухового контролю допускаються
тільки з санкції прокурора або його заступника на підставі мотивованої постанови відповідного органу, що веде оперативно-розшукову діяльність. Вказівки
на необхідність отримання спеціального дозволу на проведення заходів з візуального спостереження вказаний Закон
не закріплює [16]. Аналогічний підхід
до правового регулювання порядку
проведення  оперативно-розшукових
заходів передбачений Законом «Про
оперативно-розшукову діяльність» Російської Федерації. Заходи, що обмежують конституційні права людини та
громадянина на таємницю листування,
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телефонних розмов, поштових, телеграфних та інших відправлень, що передаються засобами електричного і поштового зв’язку, а також право на недоторканність житла можуть у загальному
порядку можуть бути проведеними за
рішенням суду (ч. 2 ст. 8 Закону). Щодо
інших заходів — норми, які б визначали порядок їх проведення, закон не відображає [17].
У Естонії порядок здійснення оперативно-розшукової діяльності здійснюється главою 3-1 Кримінально-процесуального кодексу. Відповідно до
ст. 126-5 таємне спостереження може
проводитися за рішенням прокурора.
У ході цього заходу може проводитися
відеозйомка або фотографування, максимальний термін здійснення — два місяці. Таємний перегляд телеграфно-поштової кореспонденції (ст. 126-6), таємне прослуховування та перегляд інформації (ст. 126-7) відбувається на підставі
рішення суду [18].
На противагу оперативно-розшуковими законами окремих держав-учасниць СНД, за законністю проведення
оперативними підрозділами заходів зі
спостереження у публічно доступних
місцях передбачено судовий контроль.
Зокрема статтею 10 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» Республіки Азербайджан передбачається, що
прослуховування телефонних розмов,
перевірка поштових, телеграфних та
інших відправлень, зняття інформації з
технічних каналів зв’язку, застосування
інших технічних засобів отримання інформації, спостереження за людьми
відбувається за рішенням суду. Спостереження за будинками, приміщеннями,
транспортними засобами одержання
спеціального дозволу не потребує [19].
Окремими статтями Закону «Про
оперативно-розшукову діяльність» Республіки Вірменія розкрито зміст та порядок проведення оперативно-розшукових заходів, наприклад, стаття 22
«Внутрішнє спостереження» говорить,

що ним є стеження за особою (особами) і контроль за ходом окремих дій і
подій в житлі із застосуванням спеціальних та інших технічних засобів або
без них, а також фіксування результатів
спостереження за допомогою відеозапису,  аудіозапису,  фотографування,
електронних й інших носіїв або без
них. Окрім внутрішнього спостереження, оперативними підрозділами може
вестися зовнішнє спостереження, що
полягає у «стеженні за особами або контролі за ходом окремих дій та подій без
порушення недоторканності житла, на
відкритому просторі або в громадському місці, із застосуванням спеціальних
та інших технічних засобів або без них,
а також фіксування результатів спостереження за допомогою відеозапису,
фотозйомки, електронних й інших носіїв або без них». Такі оперативно-розшукові заходи, як внутрішнє спостереження, контроль за кореспонденцією,
контроль за телефонними переговорами, забезпечення доступності фінансових даних і негласний контроль за фінансовими операціями, імітація отримання або дачі хабара, зовнішнє спостереження, здійснюються за рішенням
суду. Інші оперативно-розшукові заходи, у тому числі зовнішнє спостереження, проводяться на підставі постанови
керівника оперативного підрозділу, винесеної за результатами розгляду клопотання уповноваженого оперативного
співробітника, що веде оперативно-роз
шукову справу (ст. 36–38 Закону «Про
оперативно-розшукову діяльність» Республіки Вірменія) [20].
Вивчення положень кримінального
процесуального законодавства Прибалтійських держав та країн СНД показує
те, що там переважним чином присутні
норми якими регулюється порядок
проведення спеціальних слідчих дій,
що в КПК України іменуються «негласними слідчими (розшуковими)». Відмінним є лише їх перелік, передбачений законодавством окремої держави,
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глибина правового регулювання кожної з них. Найбільш наближеним до
України у підходах до правової регламентації негласних форм розслідування
є Кримінально-процесуальний кодекс
Казахстану [21]. Ст. 231 цього нормативного акту закріплює перелік негласних слідчих дій, куди належить негласні: аудіо- і (або) відеоконтроль особи
або місця; контроль, перехоплення і
зняття інформації, що передається по
мережах електричного (телекомунікаційної) зв’язку; отримання інформації
про з’єднання між абонентами і (або)
абонентськими пристроями; зняття інформації з комп’ютерів, серверів та інших пристроїв, призначених для збору,
обробки, накопичення і зберігання інформації; контроль поштових та інших
відправлень; проникнення і (або) обстеження місця; негласне спостереження
за особою або місцем; контрольний закуп; негласні впровадження та (або) імітація злочинної діяльності. Негласні
слідчі дії, пов’язані із обмеженням прав
людини на таємницю особистого життя, таємницю телефонних розмов і листування здійснюються за рішенням
слідчого судді спеціалізованого слідчого суду або спеціалізованого міжрайонного слідчого суду, прийнятого за результатами розгляду постанови, винесеної уповноваженою посадовою особою органу досудового розслідування
(ст. 232, 234 КПК Казахстану). Порядок
взаємодії оперативних та слідчих підрозділів під час проведення негласних
слідчих дій визначається підзаконним
міжвідомчим нормативним актом [22].
Слід зазначити, що негласні аудіо- і
(або) відеоконтроль особи або місця
регламентуються однією нормою кримінально-процесуального закону Казахстану, на відміну від України, де
НСРД з аудіо-, відеоконтролю особи
(ст. 260 КПК) та аудіо-, відеоконтролю
місця (ст. 270 КПК) чітко розмежовуються. Одержання дозволу слідчого
судді на проведення негласного спосте-

34

реження за особою чи місцем (ст. 248
КПК Казахстану) не передбачається.
Однак законом закріплено, що у ході
такої негласної слідчої дії можуть бути
застосованими засоби фотографування
та відеозйомки, без аудіозапису мовної
чи іншої інформації [21].
Проведення негласних слідчих дій
за Кримінально-процесуальним кодексом Республіки Молдова відбувається
згідно положень, викладених у розділі 5,
який має назву: «Спеціальна розшукова
діяльність». Відповідно змісту правових
норм, включених до цього розділу, з
дозволу судді по кримінальному переслідуванню у межах досудового розслідування можуть бути проведеними: обстеження житла та/або установка в ньому аудіо-, відео-, фото- і кіноапаратури
для ведення спостереження і запису;
спостереження за житлом із використанням технічних засобів, що забезпечують запис; прослуховування і запис
переговорів, запис зображень; затримання, вивчення, передача, огляд або
виїмка поштових відправлень; моніторинг з’єднань телеграфних і електронних повідомлень; моніторинг або контроль фінансових операцій і доступ до
фінансової інформації; документування
за допомогою технічних засобів і методів, а також локалізація або відстеження
через глобальну систему позиціонування (GPS) або за допомогою інших технічних засобів; збір інформації від постачальників послуг електронних комунікацій. За дозволом прокурора у кримінальному провадженні можуть здійснюватися ідентифікація абонента, власника або користувача системи електронних комунікацій або точки доступу до
інформаційної системи; візуальне спостереження; контроль за передачею
грошей чи інших матеріальних цінностей, отриманих шляхом вимагання;
розшукова діяльність під прикриттям;
транскордонний нагляд; контрольована поставка; контрольна закупівля. Спеціальні розшукові заходи проводяться
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розшуковими офіцерами спеціалізованих підрозділів органів, передбачених
Законом про спеціальну розшукову діяльність. Таким чином за молдавським
законодавством слідчі дії, в межах яких
відбувається негласний аудіозапис, відеозйомка та фотографування у житлі, або
негласне спостереження за житлом можуть проводитися лише за рішенням суду
у справах про тяжкі, особливо тяжкі злочини. Візуальне спостереження у місцях,
що не є житлом, та застосування в його
ході технічних засобів фіксації інформації потребує рішення прокурора [23].
Кримінально-процесуальний
кодекс Білорусі передбачає дві негласні
слідчі дії: накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмку; прослуховування та запис переговорів. Накладення арешту на поштово-телеграфні
та інші відправлення, огляд і виїмка їх в
поштово-телеграфних установах (ст.
213 КПК Білорусі), а також прослуховування та запис переговорів (ст. 214 КПК
Білорусі) проводяться за постановою
Голови Слідчого комітету Республіки
Білорусь, Голови Комітету державної
безпеки Республіки Білорусь або осіб,
які виконують їх обов’язки, або за постановою слідчого, органу дізнання з
санкції прокурора чи його заступника.
Прослуховування та запис переговорів
здійснюється у справах про тяжкі, особливо тяжкі злочини. Провадження наведених слідчих дій в жодному разі не
може здійснюватися понад тривалість
терміну попереднього розслідування
кримінальної справи і скасовуються ухвалою слідчого, органу дізнання. Поштово-телеграфні відправлення (ст. 213
КПК Білорусі) затримуються та вилучаються із поштового співробітниками поштового відомства, розкриття та копіювання відправлень здійснює слідчий або
дізнавач у присутності працівника установи зв’язку без участі понятих [24].
Кримінальним процесуальним кодексом Російської Федерації передбачено наступні негласні слідчі дії: накла-

дення арешту на телеграфно-поштові
відправлення, їх, огляд та виїмка (ст. 185
КПК РФ); контроль та запис переговорів (ст. 186 КПК РФ); отримання інформації про абонентські з’єднання
або про з’єднання абонентських приладів (ст. 186-1 КПК РФ). Слід зазначити,
що у розумінні ч. 7 ст. 185 КПК РФ переписка по електронній пошті, інші повідомлення, що передаються засобами
електрозв’язку, також можуть виступати
об’єктом цієї негласної слідчої дії. Відповідно об’єктом негласної слідчої дії,
визначеної ст. 186 КПК РФ, виступають будь-які розмови, а не лише ті, що
ведуться засобами телефонного зв’язку.
Контроль та запис переговорів здійснюється у випадку розслідування тяжких, особливо тяжких злочинів. Здійснення ж інших негласних слідчих дій є
можливим у кримінальних справах незалежно від ступеня тяжкості вчиненого
злочину. Об’єднуючою ознакою є те,
що проведення усіх наведених у КПК
РФ негласних слідчих дій відбувається у
межах кримінального провадження за
рішенням суду. Виняток встановлено
ч. 2 ст. 186 КПК РФ, коли контроль переговорів здійснюється за заявою потерпілого, свідка, їх близьких родичів,
родичів, у зв’язку із загрозою вчинення
щодо них вимагання, насильства, інших злочинних дій [25].
Кримінально-процесуальний
кодекс Республіки Азербайджан закріплює дві негласні слідчі дії: накладення
арешту на поштово-телеграфну та іншу
кореспонденцію (ст. 255–258 КПК Азер
байджану) а також перехоплення переговорів, що проводяться по телефону й
іншим пристроям, повідомлень, переданих по засобам зв’язку й іншим технічним засобам, або інших відомостей
(ст. 259 КПК Азербайджану). Згідно
змісту наведених положень законодавства, проведення таких дій відбувається
за рішенням суду прийнятого за результатами розгляду вмотивованого клопотання слідчого, подання прокурора. До
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кореспонденції, на яку може бути накладеним арешт, можуть бути віднесеними «листи всіх видів, телеграми, радіограми, бандеролі, посилки, поштові
контейнери, грошові перекази» (ст. 255
КПК Азербайджану). Перехоплення
переговорів, що проводяться по телефону й іншим пристроям, повідомлень,
переданих по засобам зв’язку та іншим
технічним засобам, або інших відомостей (ст. 259 КПК Азербайджану) не
може тривати понад 6 місяців [26].
Серед негласних слідчих дій, визначених Кримінальним процесуальним
кодексом Литви, присутні виїмка поштової кореспонденції, що здійснюється на підставі ордеру судді досудового
слідства за участю співробітників поштової служби, контроль та зняття інформації, яка передається засобами телекомунікаційної мережі та приховане
стеження. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж
відбувається на підставі рішення суду,
прийнятого за результатами розгляду
подання прокурора. Прослуховування
телефонних розмов та контроль за іншою інформацією, що передається телекомунікаційними каналами зв’язку, не
може тривати більше шести місяців.
У порядку, визначеному цією статтею
КПК Литви, здійснюється також контроль факсових відправлень.
Відповідно до ст. 160 КПК Литви, з
дозволу судді досудового слідства та за
санкцією прокурора може бути організованим стеження за особами, транспортними засобами чи іншими матеріальними об’єктами. Якщо протягом
прихованого стеження виникає потреба у знятті копій з аркушів, у записуванні фонограми та відеограми або відеозапису, тоді про це складається також
відповідна постанова судді досудового
слідства. Службові особи, що приймали участь у проведенні заходів, можуть
бути допитаними як свідки [27].
Із проаналізованого випливає, що
негласні слідчі дії є невід’ємною складо-
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вою законодавства країн Західної Європи, США, а також держав пострадянського простору. Це вказує на те, що на
міжнародному рівні проведення негласних слідчих дій сприймається як адекватне реагування державних органів у
кримінальному переслідуванні осіб,
підозрюваних у вчиненні тяжких, особливо тяжких злочинів.
Аналогічно до законодавства переважної більшості зарубіжних країн, досвід яких було проаналізовано, за КПК
України проведення НСРД, що є втручанням в приватне спілкування, здійснюється за чітко визначених підстав із
дотриманням жорсткої процедури.
Водночас національне законодавство
встановлює досить високий рівень гарантій права особи на невтручання в
особисте та сімейне життя, та гарантує
особі приватність спілкування, де б
вона не перебувала, у разі, якщо вона
застосувала мінімально необхідних заходів для того, щоб зміст інформації,
якою вона там обмінювалась з іншими
людьми, був недоступний для будь-кого, хто не є учасником спілкування
(ст. 258 КПК України). На противагу,
практика правоохоронної діяльності
багатьох зарубіжних держав не є настільки лояльною, дії та поведінка особи, яка в конкретний момент часу знаходиться у загальнодоступних місцях, в
значно більшій мірі виступають об’єктом контролю державних правоохоронних органів, порядок одержання
дозволу на здійснення заходів спостереження у місцях загального користування є значно простішим. За законодавством ж України, будь-які дії, пов’язані
із спостереженням за особою, застосуванням спеціальних технічних засобів
фіксації інформації, незалежно від місця проведення, вважаються такими, що
обмежують права людини. На практиці
це суттєво ускладнює роботу правоохоронних органів, адже в кожному разі з
метою проведення заходів із спостереження за особою навіть у публічно до-
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ступному місці має бути застосована
громіздка юридична процедура, яка
полягає у підготовці пакету необхідних
документів, погодження їх з прокурором, передачі їх на розгляд слідчому
судді. Перш за все застосування такої
процедури вимагає значних часових
витрат, що в окремих випадках йде
лише на шкоду справі. Враховуючи
складну криміногенну обстановку в
державі, існування збройної агресії на
Сході, з метою розширення повноважень суб’єктів оперативно-розшукової
діяльності, органів досудового розслідування доцільно переглянути підходи
до правового регулювання окремих
оперативно-розшукових заходів та
негласних слідчих (розшукових) дій.
Для цього варто провести детальне наукове дослідження на предмет того,
що слід розуміти під поняттям «приватне спілкування» (ст. 258 КПК України) та з урахуванням зарубіжного досвіду у цій сфері розробити пропозиції
щодо удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства у частині правового регулювання
негласних слідчих (розшукових) дій.
Безперечно щодо найбільш інтрузивних негласних слідчих (розшукових)
дій, таких як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

(ст. 263 КПК), зняття інформації з
електронних інформаційних систем
доступ до яких обмежується власником, володільцем або розпорядником
інформації (ч. 1 ст. 264 КПК), аудіо-,
відеоконтроль особи (ст. 260 КПК),
накладення арешту, огляду та виїмки
кореспонденції (ст. 261, 262 КПК) доцільно зберегти передбачену законом
жорстку процедуру надання дозволу на
їх проведення. Відносно інших негласних слідчих (розшукових) дій, що не є
втручанням у приватне спілкування,
визначений законом порядок надання
дозволу на їх проведення доцільно переглянути, створивши таким чином
більш сприятливе поле роботи правоохоронним органам.
Висновки. Вивчення міжнародного досвіду щодо правового регулювання оперативно-розшукових заходів та
негласних слідчих дій вказує на те, що
законодавством цілої низки держав
проведення заходів зі спостереження у
публічно доступних місцях не розглядається як дія, що обмежує права людини. У зв’язку з цим обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення положень
Кримінального процесуального кодексу України в частині проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що не
є втручанням у приватне спілкування.
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Abstract. The article deals with the analysis of law and religion as the special axiological
and normative systems. Development, formation, competition and correlation of the
religious and legal norms are investigated. The author determines a great significance of
the historical factor in the development of state-church relations and in the interaction
of these norms. It is proved that legal and religious norms act as the important social
regulators in the life of society. Their impact on consciousness of subjects due to certain
established general rules, standards of behavior, and encouragement to lawful actions is
revealed.
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The relationship between law and religion is ambiguous and often contradictory. The attempt to solve this contradiction
involves a comprehensive study of law
and religion as the most important social
regulators that actively interact in the process of influencing social relations in all
key areas of human and social life, in the
process of the proper implementation of
subjects’ rights and obligations, which is a
determinant factor of state of law and order in society, the level of legal awareness
and culture of the population.
Such scholars as S. Aleksieiev, V. Hoiman, M. Koziubra, V. Kopieichykov,
S. Lysenkov, M. Malikov, V. Nersesiants,
P. Rabinovych, Yu. Reshetov and others
dedicated their works to the problem of
the relationship of law and religion as the
main spheres of human life and society.
The purpose of this article is to study the
legal and religious norms as the important
social regulators in the life of society, their
impact on consciousness of subjects due

to certain established general rules, standards of behavior, and encouragement to
lawful actions.
Freedom of faith means the right of a
person to choose religious education and
unobstructed practice of religious rites
and ceremonial rituals in accordance with
this education. This freedom, in subjective
interpretation, is a personal human right.
The concept of freedom of religion has
an equivalent meaning, but it also means
the right to the existence of all religions
and the possibility of unimpeded preaching own beliefs by representatives of each
of them. However, all these terms are often used as identical. In the International
Covenant on Civil and Political Rights,
freedom of conscience and religion is
combined with freedom of thought, including «freedom to have or to adopt a
religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community
with others and in public or private, to
manifest his religion or belief in worship,
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observance, practice and teaching. No one
shall be subject to coercion which would
impair his freedom to have or to adopt a
religion or belief of his choice.» (Article 18) [1]. The Constitution of Ukraine
proclaims, «Everyone shall have right to
freedom of beliefs and religion ...» (Article 35) [2]. Such a wording largely corresponds to the approaches determined in
the mentioned article of the International
Covenant. Freedom of religion is regulated by the Law of Ukraine «On Freedom
of Conscience and Religious Organizations» of April 23, 1990 [3]. A number of
provisions of the law are devoted to the
problems of religious education. The law
eliminated discrimination of religious organizations. Certain guarantees of freedom
of religion are held in the Criminal Code.
For example, obstruction of the exercise of
this freedom, combined with violence
against a person and a number of other circumstances, is punishable by imprisonment. At the same time, the Criminal Code
persecutes those religious organizations,
whose activities are combined with harm to
the health and morals of citizens, with an
incentive to refuse to perform public duties
or to commit unlawful actions.
In any society, there are norms of law
and religious norms. Religious norms are
the rules established by different religions
that are binding on believers. They are
contained in the religious books (Old Testament, New Testament, Quran, Sunnah,
Talmud, Buddhist Texts, etc.), in decisions
of the meetings of believers or clergy (decisions of councils, colleges, conferences),
in the writings of authoritative religious
writers. These rules determine the order
of organization and activities of religious
associations (communities, churches,
groups of believers, etc.); regulate the
practice of ceremonies, the order of the
church service. A number of religious
norms have moral restraint (commandments) [4, p. 98].
In the history of law, there were whole
epochs, when many religious norms were
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of a legal nature, regulating some political,
state, civil, procedural, marital, family, and
other relations. In some modern Islamic
countries, Quran («Arabic code of law»)
and Sunnah (the basis of religious, legal
and moral norms) regulate all aspects of
the life of a Muslim and determine the
«right path to the goal» (Sharia). In Ukraine
at the beginning of the 20th century a number of marital and family norms, recognized and established by the Orthodox
Church («canon law»), were a component
of the legal system. These norms have lost
their legal nature after separation of the
church from the state.
The rules of conduct established by
any religion are a special type of social
norms — religious norms, and not a component of morality, law, or any other social
systems. Speaking about the religious
norm, one should keep in mind that the
rule of conduct is just one of its components. In addition, the norm includes directions to the sacred source of rules of
conduct and supernatural means of its
provision. In the Bible, the Quran, the Talmud, and other sacred books, there is a
division of the components of religious
norms, and the lack of an individual sanction in many of them, which also gives rise
to unreasonable identification of the
«verse» including only the rule of conduct,
with the completely religious norm. Religious norms have all the necessary features of social norms; these are the rules
of conduct of people belonging to the
sphere of religious worship, family and
other social relations. Religious norms, like
other social norms, have a general character, which is manifested in the following:
1) a religious norm acts as an example
of the behavior of believers in a particular
situation, as a standard of certain relations;
2) the provisions of a certain norm
do not concern a particular individual,
but a wide range of people, followers of
this religion (members of the church, religious organizations) or their parts (clerics, laity, etc.).
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By specifying kinds of behavior in typical life situations, religious norms affect
people’s freedom and consciousness, form
their social behavior, and thus regulate the
relevant social relations, which are manifested in the actions or omissions of their
participants. One of the specific features
of these norms lies in the fact that they
regulate such relationships that are outside
the sphere of influence of other social
norms — relations that arise during celebration of a rite.
Religious norms are authoritarian by
nature; they are formulated as an order
that must be performed contrary to the
requirements of any other norms, even to
the direct prohibition of the latter. Each
religion, referring to the freedom of supernatural powers and creatures, craves
for blind discipline, the steadfast adherence to their provisions from its followers.
Religious norms must be fulfilled, despite
the inadequacy of their instructions to the
views, the will of the believers. These
norms differ from moral, legal and other
social norms; first, they have religious and
not any other ideas in their basis, indissolubly linked with the belief in supernatural.
Believers consider religious norms as a
command of supernatural factors or their
representatives on the earth — the supreme ministers of worship. In primitive
religions, creators and guardians of religious provisions and prohibitions were
totemic ancestors. Then, deities acted as a
source of religious rules of conduct, and,
finally, God — in monotheistic religions.
In «sacred» books of different religions,
religious norms are formulated as divine
orders. In the Bible, for example, emphasizing their holiness they are called by the
commandments, orders, statutes, the laws
of God. Theologians issue church rules to
specify «the laws of God».
However, the connection of religious
norms with religious ideas is not always
noticeable. Not all religious provisions
contain an indication of their sacred origin. In such cases, the presence of a given

connection indicates the specific values of
ensuring the implementation of religious
regulations: the threat of supernatural
punishment and the promise of rewards
from supernatural objects. The fulfillment
of religious norms is also ensured by punishments imposed on the offender by clerics (church punishment). With the emergence of the state and law, criminal punishment for so-called religious crimes and
then adverse civil consequences in cases
of non-compliance with certain religious
norms is added to this.
Certain features characterize the relationship between religion and law in the
conditions of a modern democratic state.
Most of the religious and organizationalfunctional norms regulating the interchurch activities are neutral in relation to
law, because they regulate social relations
that do not belong to the sphere of legal
regulation. However, some religious
norms have the same object, the same social relations as law has. These relations
belong not only to the internal church
sphere (for example, relations in the creation of religious organizations, between
believers are regulated by the executive
bodies of the state, and not by the ministers of worship), but also to various
spheres of public life, as some religious
organizations try to go beyond the limits
of the religious needs of citizens. In these
cases, there is a correlation of legal norms
with social norms of the previous formations and they continue to operate in society (customs, moral and religious norms).
If the latter do not contradict legal provisions, law does not interfere with their
functioning. Otherwise — there is the rule
of law over any other social norms, because law prohibits citizens from complying with provisions that contradict the
Constitution. A tolerant attitude to social
norms targeting citizens to unlawful behavior is incompatible with the principles
of legality. Satisfaction of the religious
needs of believers is impossible without
the legal norms providing the necessary
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rights to religious organizations, ministers
of worship and believers. The proclamation of the separation of church and state,
school and church would remain a mere
declaration if it were not supported by a
set of legal norms that establish a certain
order of relations between religious organizations, society and the state.
The determinant significance in the
civilized system of normative regulation
of society has a deep interconnection of
morality and law. Law can be characterized
as a form of institutionalization, a real embodiment of the principle of justice. Law
and morality are independent normative
and regulatory entities, each of which has
its own special value. Moreover, they are in
different by nature and origin.
Morality is an integral part of the spiritual life of people. Therefore, its function
of regulation and its role as a spiritual factor are indivisible. Moral norms are
formed in the process of approval, development of moral views, which are their
normative embodiment. They are inseparable from human conduct; they mediate
this behavior on the inside, to the extent
that they were introduced into the public
consciousness. Moral standards would not
have the need for such institutionalization,
if they were a particular institutional phenomenon, and therefore, they do not need
either formal consolidation or provision
of organized forced validity. They act
through the evaluation of human actions,
through the mechanism of public opinion.
It is clear that in a society with a complex
social structure, morality is qualitatively
heterogeneous. The prevailing morality interacts with law: it is the channel in law (in
the process of law making and law enforcement), through which the morally
mediated needs of social life penetrate
into the legal sphere.
Law belongs to the sphere of the spiritual life of people, it is an institutional social regulator capable of mediating the
most diverse relations if they were subjected to external control and provided
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with state compulsory measures. This regulator, with the help of special values,
guarantees the organization, arrangement
of social relations in the conditions of
civilization. Consequently, law and morality in their unity are different phenomena
within a single regulatory system. They
cannot be in such a straightforward connection, when one (morality) is main and
initial, and the other (law) — derivative
and dependent. Law and morality are two
peculiar, independent institutions of social
regulation, they interact, but they interact
as special, sovereign phenomena, each of
them performs its special functions and
has its own special value in mediating public relations [5, p. 86]. Law is considered a
strict regulator, and morality is milder, less
strict, more closely related to spiritual
principles of people, and therefore has a
serious prospect in its existence and in the
development of society. Evaluating morality and law, we may say that the characteristic feature of law is the highest, utmost
(for the sphere of spiritual life) external
objectification, institutionalization, and
hence the greater exactness and formalization of regulation that concentrates on
state compulsory measures of influence.
With all independence of law and morality, they are still in deep unity. From this
point of view, law must be morally justified, have a kind of legitimacy from the
standpoint of the prevailing, generally accepted morality.
Law should embody, actualize, make
real one of the highest moral values that
has a general civilized significance — justice. Such categories as «law», «truth», «justice» at all stages of civilization were considered as single, indivisible. It is quite
substantiated to see statutory justice in
law [6, p. 17]. This feature of law is so significant that it must be considered as a
phenomenon of civilization and culture,
not only as the embodiment of a high order and the freedom guarantor of the autonomous individual, but also as the embodiment of one of the highest moral
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principles — justice. Law as a phenomenon of morality has a universal, general
theoretical value, designed to supplement
the above provisions, formulated from the
standpoint of civilization and culture. Ideological, normative and organizational
forms act as a way of known institutionalization of the corresponding forms of social consciousness, associated with the objective requirements of society in the conditions of civilization and their social
rights [7, p. 85–88].
Social norms are quite diverse. By their
content, social values, they can be divided
into economic, political, cultural, aesthetic,
etc. Classification of norms by regulatory
peculiarities is related to the level of their
institutionalization and correlation with
social consciousness. There are four
groups of social norms: legal norms,
norms of morals (morality), corporative
norms, norms-customs, and religious
norms. In addition, under certain social
conditions, there may be formation of
mixed normative structures, such as, for
example, religious norms that combine
features of moral and corporate norms.
The relationship between church and
state is largely determined by the level of
socio-economic development of the
country, the historical traditions of society.
There are several models of such relationships. In a democratic state, state-church
relations are regulated at the constitutional
level: the equality of all religions and
churches, freedom of conscience and religion, etc. Under these conditions, the
church is separated from the state, and the
school is separated from the church, religious discrimination is prohibited, there
are no privileges of the confession of
faith, the church acts as the guardian of
the cultural, historical and moral traditions
of the people.
In totalitarian and authoritarian regimes, there are three basic models of relationship between church and state:
1) the state pursues believers because
of religious beliefs, as it was before 1967

in Albania, and prohibits all forms of religious manifestations;
2) the state recognizes religion and the
church as the basis of state power (Saudi
Arabia, Pakistan, Iran), Islam in these
countries is recognized as a state religion,
and Sharia law is applied to regulate various aspects of public life;
3) the church is in direct confrontation
with the state, conducting an anti-state
campaign based on religious norms. This
situation arose in Latin America in the
middle of 1960s [8, p. 548–549].
The status of religious organizations is
regulated by constitutional law, most constitutions fix the separation of church and
state, recognize religion as the private affair of a person. However, in some countries, for example, in Greece, Bulgaria,
Great Britain, there is a special position of
religion and church. The Anglican Church
in England and the Presbyterian Church in
Scotland are headed by a British monarch
who appoints the highest church positions
and influences church politics. In France,
according to a special law on the separation
of church from the state, the latter does not
recognize or subsidize any church, does not
pay for the work of its ministers of religious worship, in places designated for religious services, it is prohibited to hold political gatherings [9, p. 57]. In Italy, there are
contractual relations between the state and
church. In this country, the relations between the state and the church are based on
the norm of the Constitution and the special agreement. Article 7 of the Constitution of this country establishes the provision on the independence and sovereignty
of the state and the church in their spheres,
and their relations are regulated by the Lateran agreements of 1929 [9, p. 74]. However, in other states, there is a practice of
financial support to the church from the
state budget, and religious organizations are
subject to the status of social associations.
At the same time, the norms established by religious organizations intersect
with the current law in a number of social
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relations. The constitution creates the legal
basis for the activities of religious organizations, guaranteeing everyone the freedom
of conscience, including the right to freedom to have or to adopt a religion or belief
of his choice, and freedom, either individually or in community with others, to manifest his religion or belief in worship and act
in accordance with them. Religious organizations are granted the status of legal entities. They have the right to hold temples,
prayer houses, educational institutions, religious and other property necessary for religious purposes. The norms contained in
the charter of the respective legal entities
determine their legal capacity and legal ability and have legal character.
A citizen of Ukraine has the right to
replace military service with the performance of an alternative service if the military service contradicts his convictions or
religion. Believers have the opportunity to
conduct freely religious ceremonies related
to marriage, the birth of a child and his
full age, the burial of relatives, etc. However, only documents obtained in registry
offices or other authorized state bodies

have the legal significance in connection
with these events.
Some religious holidays are officially
recognized by the state, taking into account
historical traditions. However, the difficulty
lies in the fact that in a secular state, where
many religions celebrate various holidays
and dates, it is almost impossible to determine formally religious holidays that are
common to all believers and non-believers.
Conclusions. Legal and religious
norms can freely coexist in society, in legislation, in legal practice. Development,
formation, competition and correlation of
the norms of religion occur with the legal
norms. The historical factor of the development of state-church relations is of
great importance, it determines the interaction of these norms. Social norms are
diverse. Among social norms, morality has
a great influence on law, but morality has
not become entrenched as legal norms in
the legislative sphere and as religious
norms in religious books and canon law.
Morality is supported by public opinion
and public condemnation as a measure of
punishment.
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Shcherbak S. The Executive Processual Relations: Ideological Aspect
Abstract. The article is devoted to the current state of legal regulation of the executive
process of Ukraine. Characteristic of executive procedural legal relations in the context
of legal ideology is given, in this the functional purpose of the ideology of the executive
process is defined in ensuring the influence on the formation and development of the
legal, political and moral consciousness of the subjects of executive procedural law, also
its outlook and general culture, elevating the prestige of bodies and individuals, which
enforce the enforcement of court decisions and decisions of other bodies and respect
the profession itself of a public or private executor. The critical analysis of the legislative
definition of executive proceedings as «the final stage of judicial proceedings» is presented, which does not correspond to modern realities, as well as suggestions about the
legislative approach to the qualitative filling of the contents of the executive process is
presented, which would not only streamline public relations in this area, but would provide certainty of legal relations, and also would create a prerequisite for fundamentally
different directions of its development. It is concluded that the legal relations, which are
concerning the structural and organizational construction of the bodies of the state executive service, the status of private performers, the functional powers of the Ministry
of Justice of Ukraine in the sphere of implementation of the state policy of enforcement of decisions, which are not directly connected with the implementation of the judicial execution process, and decisions of other bodies, and therefore its are not subject
to the study of the theory of the executive process. In this context, it is suggested to be
guided by an analogy with the science of a civil process that does not study the judicial
system, the structure of the courts or the status of judge, but is engaged in the study of
judicial proceedings. The definition of executive process legal relations, which exist as
separate groups of relations with their qualitative characteristics are determined. Proposals about the gradual change of the vector of the direction of the executive process with
the priority of the debtor interests towards the interests of the payer who pays the down
payment and borrows other costs of the executive process, and therefore have the right
to demand the implementation of a quality and timely enforcement process is presented.
Key words: legal ideology, ideology of executive process, executive process legal relations, legal awareness
of subjects of executive procedural legal relations.
Нові, орієнтовані на утвердження
принципу верховенства права, вектори
наукового пошуку породжують необхідність теоретичного осмислення та
правильного визначення кола правовідносин, що формують предмет виконав-

чого процесу, а також спрямованість
регулюючого впливу виконавчих процесуальних норм.
Модернізаційний стан українського
суспільства вимагає динамічного регулювання суспільних відносин, за допо-
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могою науково обгрунтованих правових норм, що відповідають об’єктивним потребам громадянського суспільства. При цьому його розвиток, серед
іншого, тісно взаємопов’язаний з тією
роллю, яку відіграє правова ідеологія в
державно-правовому регулюванні.
Правова ідеологія глибоко пронизує правосвідомість, право, правові відносини, законність і правопорядок,
правотворчу, правозастосовну й інші
види юридичної діяльності, регулює
поведінку людей відповідно до соціокультурних, історичних особливостей
різних етносів, що складають народ
України, обумовлює відповідно до теоретико-методологічних можливостей
діяльністного підходу, пріоритети її
розвитку [1, c. 14].
Саме ідеологія володіє тими світоглядними та ціннісно-орієнтаційними
функціями, що дають змогу виражати
інтереси держави та саме через ідеологію знаходять відображення потреби та
інтереси окремих осіб, соціальних груп,
класів, народів, держави, світового співтовариства в цілому тощо.
Як зазначає В. Д. Перевалов [2, c. 37],
«концептуальні (ідеологічні знання), як і
інші відомості доктринального характеру, є результатом історичного розвитку
людського розуму та соціальної взаємодії. Їх самостійне значення полягає в
тому, що вони використовуються для
створення ідеального образу права,
правової системи на підставі «кращих»
людських якостей та вироблених соціально-моральних стандартів. Ці знання
відображують ідеї — принципи розумності, свободи, правди та справедливості, рівності та рівноправності тощо».
Потенціал знань в сфері виконання
судових рішень і рішень інших органів
має бути втілсний в необхідний набір
юридичних норм, що виступають як
особлива нормативна цілісність, та, відповідно, відображати соціальне призначення (соціальну природу) виконавчого
процесу у громадянському суспільстві.
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Функціональне призначення ідеології виконавчого процесу вбачається у
забезпеченні впливу на формування і
розвиток правової, політичної і моральної свідомості суб’єктів виконавчих
процесуальних правовідносин, їх світогляду та загальної культури, піднесенні
престижу органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів та поваги
до самої професії державного чи приватного виконавця.
Правосвідомість як форма суспільної свідомості відображає ставлення
суб’єктів виконавчого процесу до чинного законодавства про виконавче провадження, характеризує не лише стан
виконавчих процесуальних правовідносин, але й тенденції їх змін.
Йдеться не лише про досягнення
рівня правосвідомості боржника, якою
вона є у європейських країних, в даному
контексті слід враховувати й національні традиції, психологію громадян та позитивне (замість негативного) ставлення суспільства до боржника, коли в
складних економічних умовах суспільство співчуває боржникові, а більшість
громадян бачать себе скоріше в ролі
боржника, ніж стягувача.
Особливу увагу слід звернути й на
компетентність державних та приватних виконавців, статус яких у суспільсві
має поступово підвищуватися, а ставлення до професії державного чи приватного виконавця змінюватися, чому
має сприяти високий рівень їх кваліфікації, конкурентоздатність та, головне,
орієнтація на застосування лише законних способів виконання рішень.
В контексті євроінтеграційних процесів важливим чинником розвитку виконавчих процесуальних правовідносин має стати надання фундаментального значення праву на виконання, яке
має розглядатися у більш широкому
сенсі та, відповідно, включати не лише
можливість звернення потенційного
стягувача до органів державної виконав-

Щербак С. В.
Виконавчі процесуальні правовідносини: ідеологічний аспект

чої служби чи приватного виконавця з
відповідною заявою, але й весь комплекс процесуальних заходів, передбачених чинним законодаством про виконавче провадження, тобто здійснення
ефективного та якісного виконавчого
процесу за пред’явленим виконавчим
документом.
Не менш важливим є забезпечення
права на повний та всебічний захист
прав суб’єктів виконавчих процесуальних правовідносин при здійсненні виконавчого процесу, створення нового
балансу між інтересами стягувача та захистом фундаментальних прав боржника, дотримання їх прав державним чи
приватним виконавцем.
Зв’язок правової ідеології та процесу правового регулювання вбачаєтьсяє
в тому, що «правова ідеологія закладає
основу для правового регулювання у
вигляді певної теорії чи моделі, що дає
змогу визначити пріоритетні методи
правового регулювання, зафіксувати
його завдання, зафіксувати правові цінності та ідеали, що лежать в основі розвитку суспільних відносин [3]. З цього
випливає, що нормативне регулювання
виконавчого процесу вимагає відповідної правової ідеології не лише на загальноправовому рівні, але й на рівні
державно-правових реформ, які в ході
їх проведення мають передбачати концептуальні ідеологічні зміни на рівні
правосвідомості громадян у частині їх
сприйняття процесу виконання судових рішень і рішень інших органів,
його завдань, функцій, цінностей тощо.
Остання значна реформа сфери виконання судових рішень і рішень інших
органів заклала очікувані суспільством
багатоаспектні зміни інституційного та
процесуального (нормативного) характеру, що були втілені у новому профільному законодавстві про виконавче
провадження 2016–2018 років. Проте
не торкнулася засадничих положень,
які мають визначати природу правовідносин, які складаються в ході здійснен-

ня виконавчого провадження та їх подальший розвиток. Зокрема, в новому
Законі України «Про виконавче провадження» було збережене методологічно
невірне положення ст.1 попереднього
Закону України «Про виконавче провадження», де виконавче провадження
визначене як «завершальна стадія судового провадження», що фактично позиціонує його як частину правосуддя,
не зважаючи на критичні зауваження
вчених щодо невдалого застосування
подібної термінології, що суперечить
Конституції України, іншим нормативно-правовим актам та самій природі виконавчого провадження, висловлені на
рівні науково-практичного коментаря до
Закону України «Про виконавче провадження» ще у 2008 році [4, c. 115–116],
які так і не були почуті законодавцем.
Отже, сучасний стан правового регулювання виконавчого провадження
не відповідає вимогам сьогодення та є
логічно суперечливим: відповідно до
законодавства виконавче провадження
здійснюється органами державної виконавчої служби, що віднесені до гілки
виконавчої влади, та одночасно є завершальною стадією судового провадження. При цьому слід наголосити, що реформування системи примусового виконання судових рішень і рішень інших
органів здійснювалося в рамках судової
реформи, а чинне на сьогодні профільне законодавство приймалося в так званому «пакеті» із змінами до Конституції
України (в частині правосуддя) та Законом України «Про судоустрій та статус
суддів» в одни день 06 червня 2016 року
відповідно до схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року
№ 276 Стратегії реформування судо
устрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, не зважаючи на сутність правосуддя, що є виключною прерогативою суду, а не органів та осіб, які здійснюють виконання.
Таке становище зумовлюється відсутністю єдиної стратегії законотворчо-
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сті в сфері виконання судових рішень
та рішень інших органів, свідчить про
недосконалість концептуального обгрунтування проблеми, яка є предметом
законодавчого регулювання та більше
того, про відсутність системного характеру проведених законодавчих змін.
Перегляд законодавчого підходу до
якісного наповнення змісту виконавчого
процесу здійснить не лише упорядкування суспільних відносин в даній сфері,
надасть визначеності правовідносинам,
але й створить передумову принципово
інших напрямів його розвитку.
Виходячи зі специфіки організації та
діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів, слід виділяти широке коло правовідносин, так чи
інакше пов’язаних з виконавчим процесом. Проте не всі вони є виконавчими
процесуальними відносинами, тому уявлення про характер та сутність виконавчих процесуальних правовідносин можливо скласти шляхом їх виокремлення з
поміж інших правовідносин.
Перш за все йдеться про правовідносини, які стосуються структурної та
організаційної побудови органів державної виконавчої служби, статусу приватних виконавців, функціональних
повноважень Міністерства юстиції
України в сфері реалізації державної
політики з примусового виконання рішень, управлінням, контролем тощо.
Зазначені правовідносини безпосередньо не пов’язані із здійсненням процесу
виконання судових рішень та рішень інших органів, а тому вони не є предметом
дослідження теорії виконавчого процесу, не зважаючи на тісний зв’язок нормативної бази, що регулює ці відносини.
В даному контексті можливо керуватися аналогією з наукою цивільного
процесу, що не вивчає судоустрою,
структури судів чи статусу судді, а займається вивченням судочинства.
Під виконавчими процесуальними
правовідносинами слід розуміти врегу-
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льовані нормами законодавства про виконавче провадження суспільні відносини, що виникають між органами державної виконавчої служби чи приватним виконавцем та іншими суб’єктами
виконавчого процесу при виконанні
судових рішень і рішень інших органів.
Виконавчі процесуальні правовідносини сформувались як цілком відокремлена група відносин зі своїми якісними
характеристиками, що потребує формулювання та вироблення правил, спеціально призначених для регулювання
саме цієї специфічної групи суспільних
зв’язків та явищ соціально-правого середовища.  Виконавчі  процесуальні
правовідносини перебувають у стані
процесу відповідного структурного
розвитку і набувають риси соціальної
системи, що має свої елементи, які, взаємодіючи між собою, тим самим надають системі ознаки цілісності.
Запровадження нової конструкції
комбінованої моделі виконання в Україні позначилося й розширенням кола
суб’єктів виконавчих процесуальних
правовідносин — до них, крім державного виконавця, віднесений ще й приватний виконавець, що уповноважений
державою на здійснення виконавчого
процесу. Виконавчі процесуальні правовідносини за участю приватного виконавця підлягають окремому дослідженню з огляду на особливості їх законодавчого регулювання та необхідність
їх подальшого удосконалення. Перші
роки діяльності приватних виконавців
показують більшу якість та оперативність їх роботи порівняно з органами
державної виконавчої служби та готовність до розширення їх процесуальних
повноважень як за рахунок зняття законодавчих обмежень щодо вчинення окремих видів виконавчих проваджень,
так і спроможності забезпечення певних обсягів виконання, що поступово
вплине на розвантаження органів державної виконавчої служби та можливість їх оптимізації, що й передбачала
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реформа системи виконання рішень.
Суб’єктний склад виконавчих процесуальних правовідносин в даному контексті поповнився помічником приватного
виконавця, який на даному етапі виконує лише технічну роль у виконавчому
процесі, проте процесуальний статус
якого є доволі перспективним та потребує наділення помічника хоча б частиною повноважень приватного виконавця. За приклад в даному випадку слід
брати досвід європейських країн, що
дозволить працевлаштуванню певного
кола осіб та створить більш комфортні
умови для приватних виконавців, що
зацікавлені наразі у збільшенні існуючих обсягів свого навантаження та, відповідно, й у фінансових можливостях
оплати праці.
Право має свою цінність тоді, коли
воно може бути реалізованим. Ухвалене судом чи винесене іншим органом
рішення може залишитися невиконаним. У судовій практиці зустрічається
чимало випадків, коли ухвалене судове
рішення не влаштовує відразу обидві
сторони — і позивача, і відповідача, що
продовжують оскаржувати його до вищих судів.
Серед сучасних наукових досліджень можливо виділити напрям, де
вченими-процесуалістами піддається
сумніву усталена ще з радянських часів
концепція «вирішення судом спору по
суті», та ставляться завдання щодо нової соціальної моделі правосуддя, прагненням якої є вирішення не спору про
право, а юридичного конфлікту сторін
[5, c. 20]. Існує думка про те [6, с. 16],
що правовий спір є заміщенням конфлікту — переведенням його у правову площину..., у зв’язку з чим є нерідкими ситуації, коли вирішення правового спору не тягне за собою вирішення конфлікту.
Виконавчим процесуальним правовідносинам також властива конфліктність, і в першу чергу, вони характеризуються конфліктом інтересів стягувача

та боржника, який не зникає з винесенням судового рішення.
Шляхи вирішення конфлікту в рамках цивільного судочинства пов’язуються із застосуванням як раніше відомих правових засобів — відмови позивача від позову, залишенням позову без
розгляду, укладенням мирової угоди,
так і запровадженням нової моделі примирення — досудового врегулювання
спору за участю судді.
У виконавчому процесі поки ще не
започатковано варіанту примирення
сторін та слід визнати, що і суддя, і державний чи приватний виконавець потребують додаткових знань та навичок
у галузі конфліктології для вирішення
конфлікту між сторонами цивільного
чи виконавчого процесу.
Альтернативність сучасного виконання — надання вибору стягувачеві
звернення до органу державної виконавчої служби або до приватного виконавця для виконання вимог виконавчого документа, можливість передачі виконавчого документа від органу державної виконавчої служби до приватного
виконавця в умовах, коли давно відкрите виконавче провадження є нерезультативним для стягувача, створює й кардинально інші методологічні підходи у
виконавчому процесі.
Поступово вектор спрямованості
виконавчого процесу з пріоритету інтересів боржника має змінитися в бік інтересів стягувача, який сплачує авансовий
внесок та несе інші витрати виконавчого процесу, а тому й вправі вимагати
здійснення якісного та своєчасного виконавчого процесу.
Через виконавчі процесуальні правовідносини здійснюються права та
обов’язки їх суб’єктів та, взагалі, забезпечуєтьсся розвиток виконавчого процесу, вони є динамічними та трансформуються під впливом соціально-політичних та економічних факторів та, по
суті, виражають закономірності суспільного розвитку.
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Незважаючи на широке висвітлення
у спеціальній науковій літературі питань щодо функцій права, проблеми
функцій власне фінансового права
практично не досліджені. Звичайно, є
праці, присвячені тим чи іншим функціям, проте комплексне їх висвітлення
на сьогодні відсутнє. З огляду на це,
аналіз питань правової природи, практичної значущості функцій фінансового права є перспективним напрямом
наукового дослідження.
Вперше термін «функція» як логіко-математична категорія було введено
в науковий обіг на межі XVII–XVIII ст.
відомим
німецьким
філософом
Г. В. Лейбніцем. У слов’янських мовах
слово «функція» з’явилося в середині
XVIII ст. від французького fonction, що
означає «виконання», «здійснення»,
«вчинення» [1, с. 13]. В юридичній науці питання функцій права стали предметом дослідження у середині ХІХ ст.
При цьому спочатку виокремлювалися
дві групи функцій: практичні (ті, що виражали сутність регулятивного впливу
на суспільне життя, тиск на людську
волю) та пізнавальні (полягали у пошуку істини, інтересу наукового дослідження, впровадження у життя наукових тез чи моральних ідеалів) [2, с. 21].
Вчений М. М. Коркунов наприкінці

ХІХ ст. стверджував, що право праву
притаманна переважно розмежувальна
функція, а не поєднуюча і пояснював
це крізь призму свободи і інтересу таким чином: свобода може належати
лише окремій особі, як суб’єкту свідомої волі, і до того ж свобода — чисто
негативне поняття, що вказує саме на
протилежність особи решті світу, на її
індивідуальне відокремлення. Свобода
означає відсутність залежності, зв’язку.
Натомість поняття інтересу, потреби є
поняттям позитивне; це те, що пов’язує
особу з навколишнім світом і, зокрема,
з іншими людьми. Наші інтереси не
лише виключно наші особисті, індивідуальні інтереси. Більшість їх є загальними інтересами всього людства чи
певної групи людей. І при здійсненні
цих спільних інтересів зіштовхуємося з
іншими людьми, і для них потрібно
розмежування. Проте, розмежовуючи
такі загальні інтереси, право не відмежовує свободу окремих осіб, а з’єднує
їх єдністю права на здійснення їх загального інтересу [3, с. 39]. Тобто розмежувальна функція права полягає у
тому, що право слугує розмежуванню
свобод та інтересів людини, особи.
Очевидно, що таке бачення функцій
права не відповідає сутності права, правовідносин. Не достатньо розподілити,
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розмежувати права, свободи, інтереси —
потрібно забезпечити їх дотримання,
виконання, реалізацію. Тобто очевидно,
що лише розмежувальної функції недостатньо, аби право було реалізовано.
Більше того, право покликане поєднувати окремих суб’єктів, узгоджувати їх інтереси. З огляду на це, як справедливо зазначав А. М. Горовцев, право виконує
поєднувальну функцію [4, с. 84].
Відмітимо, що найвагоміші наукові
розробки були опубліковані в перших
декадах ХХ ст. У 1901 р. Л. Дюгі дав
широке розуміння соціальних функцій
права, в загальних рисах ототожнюючи
їх з функціями держави і діяльністю основних інститутів суспільства. Також
пригадаємо роботи Л. І. Петражицького [5, с. 16] (виокремив дві функції права: роздільна, організаційна), Й. Карнера [6] (початково розглядав функції
права як соціальні функції у контексті
відносин власності), К. Реннера [7] (вчений виокремив понад десять функцій
права). Також К. Реннер в своїй роботі
«Правові інститути приватного права та
їх соціальні функції» [8] приписує праву
приватної власності низку соціальних
функцій, зокрема, економічної, організаційної, виробничої, розподільчої тощо
[9, с. 93]. Загалом, підхід до визначення
функцій одного правового інституту
згодом брався за основу рівними вченими, доповнювався, видозмінювався. На
сьогодні, перелічені функції розглядають як такі, що притаманні власності.
Також вчений К. Реннер відкидав
можливість революційного розвитку
права і, відповідно, його функцій. Він
вважав, що їх зміни відбуваються повільно, непомітно. Суспільство також у
своєму розвитку не знає перерв і стрибків, знає лише еволюцію, а не революцію [10, с. 8]. З наведеною думкою ми
можемо погодитися лише частково,
адже еволюція передбачає поступовий
розвиток чогось або когось. Натомість
революція означає переворот, швидка
кардинальну зміну. Справді, щодо лю-
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дини, її розвитку цілком виправданою є
еволюція, натомість для права і держави
можна застосовувати і поняття «революція». Тобто у ході революції, пов’язаною із зміною влади, право, законодавство, держава може зазнавати суттєвих
змін і ці зміни можуть бути як на краще,
так і на гірше (прикладом останнього є
зміни у праві, покликані приходом до
влади більшовиків на початку ХХ ст.).
Далі вагомі дослідження питань
функцій права зробити, зокрема,
П. І. Стучка, Є. Б. Пашуканіс, С. Аскіназій,  А. Гойхбарг,  С. С. Алєксєєв,
О. С. Йоффе, Т. М. Радько, Р. К. Мертон, Т. Парсопс, Г. Сімпсон, В. Майховер, Г. Шельський, Е. Фіхнер.
Нині поняття «функція» широко використовується в різних науках, зокрема, гуманітарних, соціологічних, природничих, фізико-математичних. Так, у
математиці під функцією розуміється
залежна змінна величина, тобто величина, що змінюється у міру зміни іншої
величини, званої аргументом. У біології — це специфічна діяльність органу і
організму (функція руки, щитовидної
залози тощо). В інших науках функція
розуміється як напрям дії якої-небудь
системи (кібернетика). В юридичній
науці термін «функція» вживається для
характеристики соціальної ролі держави і права тощо.
У соціологічній науці функція розуміється як: роль, яку певний соціальний
інститут (або приватний соціальний
процес) виконує щодо потреб суспільної системи більш високого рівня організації або інтересів складових її класів,
соціальних груп та індивідів; залежність, що спостерігається між різними
соціальними процесами в рамках даної
суспільної системи [11, с. 20].
Для правових галузевих наук, при визначенні тих цих інших понять і категорій, доволі часто використовується термінологічний інструментарій філософського спрямування. З огляду на це, вважаємо за доречне навести кілька визна-

Коваленко А. А.
Про витоки досліджень функцій права

чення поняття «функція», що наводиться
вченими-філософами, соціологами.
Термін «функція» застосовується до
всіх без винятку динамічних систем,
оскільки у більшості випадків він характеризує спрямований вплив об’єкта
(системи, явища) на певні сторони зовнішнього середовища [5, с.16]. З наведеного не зрозумілим лишаєте те, чи
притаманні функції статичним системам. На наш погляд, на сьогодні всі системи виконують певні функції, оскільки, якщо вони існують, то вони мають
якесь призначення.
У понятті «функція» виділяють такі
основні аспекти: 1) визнання основних
принципів  структурно-функціонального підходу; 2) підхід до розглянутого
явища з точки зору його активного
функціонування в складі системи, виконання ним певної роботи; 3) аксіологічний (ціннісний) аспект, який поля-

гає в тому, що зміни, які відбуваються в
даному явищі, мають певну цінність з
погляду цілого, системи; 4) регулярність, повторюваність взаємодії або виконуваної роботи [12, с. 10–11]. Наведена думка, на наше переконання, є
логічно непослідовно, практично незначущою. Так, незрозуміло, у чому
полягає виділення в якості аспекту
функції принципів структурно-функціонального підходу (тобто принципи є
аспектами функцій). Викликає зауваження й названий «ціннісний аспект»
притаманний функціям, адже може
трапитися таке, що система склалася,
вона існує в силу якихось історичних
подій, натомість цінності ніякої не має.
Наприклад, у сучасному світі для правової держави абсолютно не мають цінності такі моделі політичної системи, як
рабовласницькі і феодальні республіки,
а також деспотія, тиранія, диктатура.
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Abstract. The article deals with the question of the essence of loan capital. The concept
of «securities» as a form of the movement of loan capital is considered. Separate
attention is paid to the theories (doctrines) of the securities.
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Гроші і товар в сучасних умовах, по
суті різні форми існування капіталу
(позиковий і позичковий капітали відповідно). Позичковий і позиковий капітал як реальність спочатку існував у
вигляді лихварського і купецького капіталів. Однак при цьому капітал не
стосувався відносини виробництва,
обмежуючись сферами обігу товарів і
грошей. Лихварський і купецький капітал легко уживалися в умовах рабовласництва, феодалізму і при азіатському способі виробництва. За капіталізму вони стали формами, похідними від капіталу, який потім охопив
сферу виробництва, видозмінивши,
прийнявши відповідно форми позичкового, торгового, фінансового та фіктивного капіталів. Лише тоді, коли виникли і стали відтворюватися в якості
пануючих відносини найму в процесі
виробництва, капітал став економічною реальністю, а його формування,
використання, обіг лише згодом отримали правове регулювання.
З часом все більшого поширення
почав набувати позичковий капітал, у
якому вчені А. Сміт і Д. Рікардо вбачали
не фактор розширеного відтворення, а
лише форму перерозподілу вже наявного в суспільстві капіталу між окремими власниками [1, с. 56].

Німецький вчений-економіст Й. Шум
петер переосмислив роль позичкового
капіталу, стверджуючи, що банки створюють позиковий капітал, а обсяг наданих кредитів залежить від політики самих банків, які шляхом необмеженого
розширення кредиту можуть забезпечити необмежене розширення капіталістичного виробництва. Позиковий
капітал сприяє нагромадженню капіталу і розширенню виробництва, але сам
він не створює капіталу. Розміри кредиту, що надається банками, залежать не
від міркувань самих банків, а від об’єктивних умов відтворювальних процесів
в економіці. У процесі розвитку господарські суб’єкти формують більший попит на позиковий капітал і тоді банки
можуть значно розширювати кредитування, що сприяє зростанню виробництва. Але в умовах кризи разом із падінням господарської діяльності скорочується і попит на кредит [2, с. 168–226,
254–316]. Аналогічно й органи публічної
влади — в умовах розвитку, всіляких реформ у держави виникає потреба фінансування нових, навіть раніше не здійснюваних видатків. З цією метою держава інколи згодна на збільшення свого боргу за
рахунок позикового капіталу.
Виникнення позикового капіталу
обумовлене закономірностями кругоо-
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бігу капіталу в процесі відтворення: на
одних ділянках тимчасово вивільняються грошові кошти, на інших — виникає
тимчасова додаткова потреба в них.
Тимчасово вивільнені в процесі кругообігу капіталу грошові кошти служать
найважливішим джерелом позичкового
капіталу… Тимчасово вільні грошові
кошти стають джерелом позикового капіталу. Позиковий капітал — особливий
вид капіталу, що відрізняється від промислового і торгового капіталу. З його
створенням відбувся поділ капіталу на
капітал-власність, який передається у
тимчасове користування з метою отримання відсотків, і капітал-функцію, який
вкладається в підприємства з метою отримання прибутку [3, с. 79]. Така думка
була панівною у 70-х рр. ХХ ст., але й
нині вона є актуальною. Отже, власне
історичний процес розвитку й ускладнення економічної системи, фінансових
відносин призвів до відокремлення капіталу-власності та капіталу-функції, і перетворив їх в об’єкти правочинів (у межах цивільно-правових відносин).
Отже, позиковим капіталом є грошові кошти, які залучаються для фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості,
поверненості та платності. Тобто позиковий капітал — це грошові кошти, які
не належать підприємству, знаходяться
в його розпорядженні тимчасово, надаються на певний термін за конкретну
плату у вигляді відсотка і підлягають поверненню [4, с. 101–102].
Формою руху позикового капіталу,
формою існування капіталу є цінні папери. Така форма є відмінною від товарної чи грошової форми, оскільки у
власника капіталу капітал як такий відсутній, але власник має всі права на нього. Тобто цінність розглядуваної форми капіталу власне у тих правах, що надаються його власникові. Отже, цінний
папір розуміється як:
1) документ установленої форми з
відповідними реквізитами, що посвід-

58

чує грошове або інше майнове право,
визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний
папір) і особи, що має права на цінний
папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а
також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером
іншим особам (ст. 3 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок»
від 23 лютого 2006 р. [5]);
2) форма існування капіталу, відмінна від його товарної, продуктивної і грошової форм, яка може передаватися замість нього самого, обертатися на ринку
як товар і приносити дохід [6, с. 14];
3) документ, який відображає пов’язані з ним майнові права, може самостійно звертатися на ринку і бути об’єктом купівлі-продажу та інших угод, служити джерелом отримання регулярного
або разового доходу [7, с. 10];
4) права на ресурси, які опосередковані від своєї основи і навіть мають
власну матеріальну форму (наприклад,
у вигляді паперового сертифіката, запису на рахунках тощо), яким притаманні
такі властивості: а) обігоздатність; б) доступність для цивільного обігу; в) стандартність і серійність; г) документальність; ґ) регульованість і визнання державою; д) ринковість; е) ліквідність;
є) ризиковість; ж) обов’язковість виконання [8, с. 66];
5) документ, що відображає пов’язані
з ним майнові права, може бути самостійним предметом обігу на ринку та бути
об’єктом купівлі-продажу та інших угод, є
джерелом одержання регулярного чи одноманітного прибутку, виступає різновидом грошового капіталу [9, с. 352];
6) документ встановленої форми,
що є свідченням про участь у корпоративній власності (акція) чи про боргове
зобов’язання (облігація); закріплює
майнові права (приміром, право власності, право на стягнення боргу, отримання відсотків і дивідендів), реалізація
яким можлива лише за пред’явлення
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цінного паперу. Цінні папери також закріплюють особисті немайнові права
(наприклад, право акціонера на управління у справах підприємства, право голосу на зборах акціонерів) [10, с. 6–7];
7) грошовий або товарний документ, що дає їх власнику майнові права
і право на одержання певних грошових
сум, доходів [11, с. 224];
8) форма вкладення грошових коштів фізичними та юридичними особами і спосіб набуття ними доходів від
їх вкладення [12, с. 720].
Аналізуючи точки зору різних науковців, можна зробити висновок, що
автори визначають «цінні папери» як
документ, що вказує на те чи інше право, на майно чи участь у капіталі підприємства з метою отримання прибутку або дивідендів; як джерело формування капіталу або форму вкладення
грошових коштів, що слугує для отримання прибутку.
Свого часу вчений М. М. Агарков
вказав на низку теорій (доктрин) цінного
паперу, з-поміж яких він виокремив такі:
1) німецька доктрина, започаткована
Бруннером (Brunner) і розвинена пізніше Е. Якобі (Е. Jacobi), яка дозволила
об’єднати в одному понятті всю різноманітність окремих видів цінних паперів;
2) італійська доктрина, представлена насамперед Віванте (Vivante), визна-

чення цінного паперу яким у цілому
збігається з визначенням Jacobi, з тим,
однак, що Vivante звужував його шляхом введення ознаки автономності й
літтеральності права, вираженого в папері й, таким чином, виключав з нього
так зване Rektapapiere (іменний цінний
папір), що є у Німеччині;
3) французька доктрина, представлена Талером (Thaller) та іншими вченими, яка традиційно розрізняє два
види цінних паперів — valeurs mobilie
res и effets de commerce1;
4) доктрина Англії та США, у праві
яких немає поняття цінного паперу
[13, с. 12–14; 14, с.31].
Згодом, звісно, ці доктрини зазнали
певних змін з огляду на розвиток самого ринку цінних паперів.
Отже, цінний папір як особлива
форма існування капіталу, на наш погляд, виконує низку суспільно значимих функцій, зокрема таких, як перерозподіл грошових коштів між галузями і сферами економіки, між територіями і країнами, між групами і верствами
населення, між населенням і сферами
економіки, між населенням і державою,
встановлення визначених додаткових
прав за своїм власниками, крім права на
капітал, а також забезпечення отримання доходу на капітал і повернення самого капіталу тощо.
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ТА ПАРАМЕТРІВ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Meiko O. V. Analysis of the Factors and Parameters of the Organizational Structure of the Management of Bodies of the State Border Guard Service of Ukraine
Abstract. In the article, the conditions of functioning of the bodies of the State Border
Guard Service of Ukraine have been examined, the analysis of factors and parameters of
their organizational management structure has been conducted, the scientific problem
has been stated.
Key words: State Border Guard Service of Ukraine, the conditions of functioning, organizational
management structure, factors and parameters, analysis.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Серед основних напрямків
розвитку систем управління органів Державної прикордонної служби України
(далі — ДПСУ) першорядне значення
має удосконалення їх організаційної
структури управління (далі — ОСУ). Всі
інші елементи системи — методи управління, кадри, технічне оснащення, інформація й ін. — є засобами реалізації
різних функцій систем управління.
Відповідно теорії і практики управління ОСУ повинна забезпечити реалізацію стратегії ДПСУ. Оскільки на сучасному етапі реформування ДПСУ її
стратегія періодично змінюється, і виникає необхідність у відповідних змінах
в ОСУ. Причому основним показником ефективності ОСУ є її здатність до
підтримки у системі забезпечення безпеки державного кордону (далі — ДК)
динамічної рівноваги всіх її складових.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Окремі питання,
пов’язані з дослідженням умов функціо-

нування органів ДПСУ, аналізом чинників та параметрів їх ОСУ, знайшли
відображення в дослідженнях і публікаціях вчених у галузі управління в різних
сферах діяльності [1–7].
Разом з тим, результати аналізу їх
праць показав, що дане питання залишається дискусійним на підставі того, що
досі не визначено систему показників
ефективності моделей синтезу ОСУ із
заданими параметрами, що забезпечать
стабілізацію адекватної діяльності органів ДПСУ та удосконалення їх ОСУ.
Мета статті — дослідити умови
функціонування органів Державної
прикордонної служби України і на цій
підставі провести аналіз чинників та параметрів їх організаційної структури
управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для проведення дослідження організаційної структури управління
органів ДПСУ виникає потреба розгляду прикордонного відомства в площині
теорії організації. Тому в даній статті
розглядається підхід, в якому ДПСУ в
цілому та її органи (регіональні управ-
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ління, органи охорони державного кордону, органи забезпечення тощо), зокрема, розглядаються як організації [1; 2; 3],
а їх системи управління — як сукупність
суб’єктів та об’єктів управління, які взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем та утворюють єдине ціле.
Найбільш повно питання теорії організації розкрити в роботі [1; 2], а питання управління різними їх типами в
працях [4; 5; 6]. В зазначених працях
організація являє собою соціальне утворення, яке свідомо координується, має
чітко визначені межі і функціонує на
відносно постійній основі для досягнення загальної мети (комплексу цілей).
Аналіз загальновідомої теорії організації дозволяє зробити висновок про
те, що ДПСУ в цілому та її органи (регіональні управління, органи охорони
державного кордону, навчальні заклади, наукові установи, органи забезпечення), зокрема, хоча і мають свої специфічні особливості, відповідають всім
вимогам, що висуваються до організацій, їм притаманні загальні риси організацій, є відкритими організаціями і підпорядковується всім законам управління, розвитку та функціонування [4].
Система управління такими організаціями як органи ДПСУ — складне поняття, зміст якого охоплює такі складові
елементи: керуюча система (суб’єкти управління),керована система (об’єкти управління),
управлінська діяльність (процес) — відносини, через які реалізуються численні
прямі та зворотні зв’язки між суб’єктами
і об’єктами управління. Керуюча система
включає в себе складові елементи, які забезпечують процес управління. До складу керованої системи входять елементи, які
забезпечують безпосередній процес діяльності (у т. ч. сфери, процеси охорони
ДК, що перебувають під організуючим
впливом суб’єктів управління).
Процес управління органами ДПСУ —
особливий процес, і належить до найбільш складних форм діяльності керівників [4; 5; 6]. Сутність даного процесу
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полягає у виробленні суб’єктами управління управлінських впливів (управлінських рішень) і передачі їх підпорядкованим об’єктам управління (накази, розпорядження) для виконання і досягнення визначеної мети.
Такі системи управління та їх організаційні структури найскладніше досліджувати, оскільки вони [4]:
1) здатні самостійно формувати цілі
та самоорганізовуватися;
2) мають велику кількість часткових
цілей управління, які формуються вищими органами управління залежно від
стану внутрішнього й зовнішнього середовища;
3) потребують вираховування у процесі управління численних воєнно-політичних, соціальних, економічних та
інших факторів;
4) характеризуються високою невизначеністю вихідних даних, неможливістю спрогнозувати всі фактори, що
впливають на процеси управління, а
також обмеженою можливістю застосування математичних моделей для прийняття управлінських рішень;
5) здатні припускати помилки,
оскільки основна роль під час прийняття рішень та організації їх виконання
належить людині;
6) потребують врахування психологічних особливостей людини, яка є як
суб’єктом так і об’єктом управління;
7) мають численні різноманітні зв’язки
й відносини між рівнями та ланками управління, причому чітких меж між суб’єктами
та об’єктами управління, що мають складну ієрархічну структуру, немає;
8) мають невизначеність вхідних даних і неможливість повного і адекватного опису процесів функціонування та
їх формалізації;
9) потребують здійснення управління  багатьма  різними  підсистемами
(процесами).
В сучасних умовах функціонування
ДПСУ, з трансформацією загроз, що
містяться у зовнішньому середовищі,
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одні органи ДПСУ формуються, деякі
скорочуються (оптимізуються), інші вза
галі ліквідуються. Відповідно до зазначеного керівники повинні знати на
скільки їх організації в цілому та ОСУ,
зокрема, відповідають впливам зовнішнього середовища.
Для цього широко використовують
поняття життєвого циклу організацій як сукупність передбачуваних змін з визна-

ченою послідовністю станів протягом
часу [1; 3; 5]. Застосовуючи поняття
життєвого циклу, можна зробити висновок, що існують певні етапи, через
які проходять органи ДПСУ, і що переходи від одного етапу до іншого є передбачуваними, а не випадковими.
Варіант такого поділу на етапи розвитку органів ДПСУ представлений на
рис. 1.

Результати діяльності

Зрілість
Занепад
Зростання

Створення

Час

Рис. 1. Етапи життєвого циклу органів ДПСУ

Головним завданням керівника органу ДПСУ є попередження переходу
його організації на етап занепаду, а у
випадку створення такої ситуації — своєчасне виявлення та прийняття заходів
щодо виходу з неї. Характерними симптомами такої ситуації для органів
ДПСУ є [1; 3; 5]: зниження результативності діяльності; збільшення кількості
конфліктних ситуацій; громіздка, неефективна система контролю; неефективна система мотивації персоналу;
труднощі щодо припинення непродуктивних завдань (функцій); нездатність
реалізувати покладені функції (виконувати завдання); закритість до інновацій,
нових ідей тощо.
Успіх у виконанні завдання виводу
органу ДПСУ з етапу занепаду або
завдання недопущення потрапляння на
цей етап залежить від [1; 3; 5]:
1) наявності та коректності бази даних завдань, що покладені на органи
ДПСУ для виконання;

2) своєчасного аналізу та оцінки поточного стану органу ДПСУ;
3) оперативності та якості рішень,
що приймаються;
4) можливостей  організаційної
структури забезпечити такий аналіз і
оцінку та виконати увесь обсяг робіт
щодо розв’язання проблем з необхідною якістю.
Перелік зазначених і інших умов
успіху діяльності органів ДПСУ визначає актуальність розробки системи показників ефективності і моделей автоматизованого синтезу організаційної
структури управління із заданими параметрами, що забезпечать стабілізацію
ефективної діяльності організації та
удосконалення її організаційної структури управління [7].
Разом з цим перехід між етапами
життєвого циклу органу ДПСУ залежить від конкретних умов його функціонування, які умовно можна поділити
на: зовнішні (не залежні від рішення ке-
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рівництва) та внутрішні (можуть змінюватись за рішенням керівництва органу ДПСУ).

За характером впливу на діяльність
органу ДПСУ зовнішні умови в статті
об’єднані в шість основних груп (табл. 1).
Таблиця 1

Зовнішні умови функціонування органу ДПСУ (варіант)
Найменування
Склад групи факторів
групи умов
ВоєнноПолітика держави та суміжних держав;
політичні
Воєнно-політична обстановка в державі та навколо неї;
Оперативна обстановка на державному кордоні;
Автономія діяльності відомства в загальній системі правоохоронних
структур;
Підтримка відомства керівництвом держави та уряду
Економічні
Стан економіки;
Рівень фінансування та іншого ресурсного забезпечення відомства;
Рівень життя населення прикордоння
ФізикоТериторія розташування (розміри ділянки, рельєф, наявність морської,
географічні
річкової ділянки, клімат …);
Рівень розвитку інфраструктури регіону (наявність доріг, транспорту …);
Екологія регіону
Соціальні
Рівень освіти мешканців прикордоння;
Рівень соціального захисту населення;
Рівень корупції та інших сфер криміналізації прикордоння;
Міжконфесійні та релігійні стосунки;
Відношення населення до прикордонників;
Менталітет суспільства
Правові
Рівень законодавчої бази з питань безпеки державного кордону;
Рівень нормативних документів щодо взаємодії суб’єктів інтегрованого
управління кордонами;
Договірно-правове оформлення та облаштування державного кордону;
Загальна чисельність персоналу відомства
Технологічні Стан прикордонної науки та інноваційної діяльності;
Розвиток технологій охорони державного кордону;
Відповідність оснащення ДПСУ формам і способам оперативнослужбової діяльності;
Розвиток інформаційних систем, відомчих та міжвідомчих мереж

Вплив кожного фактору з зазначеного переліку спонукає орган ДПСУ до
адаптації до умов зовнішнього середовища шляхом підбору параметрів внутрішніх умов, який визначається його
керівництвом відповідно до цілей діяльності, невизначеності зовнішнього середовища, життєвого циклу тощо.
При цьому основним засобом
контролю невизначеності зовнішнього
середовища будуть компоненти організаційної структури органу ДПСУ [7].
При високій невизначеності орган ДПСУ повинен мати перелік
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функцій (завдань), який з метою
швидкої адаптації до умов зовнішнього середовища можна швидко
змінити. Організаційна структура органу ДПСУ у даному випадку повинна бути домінуючою і органічною.
І навпаки, визначеність, стабільність
зовнішнього середовища дозволяє
органу ДПСУ мати добре формалізовану бюрократичну організаційну
структуру управління.
Варіант переліку внутрішніх факторів діяльності органу ДПСУ подано у
табл. 2.
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Внутрішні умови функціонування органу ДПСУ (варіант)
Найменування
групи умов
Система цілей
органу ДПСУ

Склад функцій
(завдань)

Організаційна
структура
управління
Інформаційні
ресурси

Таблиця 2

Склад групи факторів
Роль і місце у забезпеченні безпеки державного кордону;
Склад стратегічних та тактичних цілей;
Стратегії досягнення цілей діяльності;
Технології охорони державного кордону;
Інновації в охороні державного кордону;
Корпоративна культура, система цінностей;
Мотивація персоналу;
Імідж органу ДПСУ
Загальне керівництво: цілеполагання, прийняття рішень, зв’язок з
суспільством;
Планування, організація і контроль діяльності: розвідка, організація
прикордонної служби, прикордонного контролю, оперативнорозшукової діяльності, морської охорони;
Правове забезпечення діяльності;
Забезпечення внутрішньої та власної безпеки;
Забезпечення режиму і захисту інформації;
Підготовка, організація і контроль повсякденної діяльності;
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності;
Забезпечення міжнародного співробітництва та євроінтеграції;
Виховання (мотивація), навчання персоналу;
Управління персоналом;
Інноваційна функція (науково-дослідна);
Забезпечення діяльності інформаційно-телекомунікаційними
системами та зв’язком;
Документальне забезпечення діяльності;
Забезпечення безпеки всіх видів діяльності: пожежна, технічний
нагляд, охорона здоров’я, праці, рхбз, екобезпека;
Забезпечення аудиту;
Ресурсне забезпечення (фінансово-економічне тилове, технічне
забезпечення, будівництво)
Тип структури;
Етап життєвого циклу;
Характеристики організаційної структури;
Чисельність персоналу (керівників, фахівців, технічного)
Інтелектуальний потенціал, знання;
Система комунікацій;
Система документообігу;
Інструментальні засоби;
Інформаційна система, бази даних;
Системи підтримки прийняття рішень

При умові мінливості зовнішнього
середовища організаційна структура
управління органу ДПСУ повинна мати
тенденцію до децентралізації, зменшенню кількості рівнів управління та
придбання властивостей адхократії.
Така організаційна структура повинна
передбачати підвищення статусу персоналу, який орієнтований на інновації,

творчість, динаміку параметрів оперативно-службової діяльності та кількісні
методи [7].
Конкретні значення параметрів внутрішніх умов повинні забезпечувати
досягнення цілей оперативно-службової діяльності з врахуванням змін, що
відбуваються у зовнішньому середовищі. При чому невизначеність та ризики,
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що виникають, повинні бути парирувані в межах ОСУ органу ДПСУ.
Фактори та параметри, які є суттєвими для діяльності органу ДПСУ, і, на

наше переконання, повинні враховуватись у складі параметрів організаційної
структури управління представлені у
табл. 3.

Таблиця 3
Фактори та параметри організаційної структури управління органу ДПСУ
та шкала їх значимості
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Найменування факторів та параметрів

Вага, qi

Мета (комплекс цілей) діяльності та їх динаміка
Склад функцій (завдань) органу ДПСУ та динаміка їх змін
Склад робіт по кожній функції (завданню) органу ДПСУ та
динаміка їх змін
Взаємозв’язок робіт по кожній функції (групі завдань)
Параметри технологій, що використаються в оперативнослужбовій діяльності
Сумісність робіт в групах (командах)
Взаємозв’язок груп робіт
Результативність діяльності по кожній роботі
Залежність результативності діяльності від кваліфікації персоналу
Залежність результативності діяльності від оснащеності
Параметри ділянки державного кордону
Потреба в персоналі для виконання функцій (завдань)
Норми керованості їх динаміка
Кількість рівнів управління їх динаміка
Можливість співробітництва та взаємозамінність персоналу
Створення нових органів, підрозділів
Склад функцій (завдань) створених органів, підрозділів, їх динаміка
Вартість організаційної структури та її елементів
Можливість обміну інформацією та взаємного навчання
Створення команд, робочих груп
Склад повноважень, що делегуються
Організаційна структура органів, підрозділів ДПСУ та динаміка її
змін
Ступінь централізації та децентралізації управління
Наявний та потрібний час на виконання завдань (робіт)
Технічне оснащення і інновації
Залежність норм керованості від стандартизації управління
Результативність діяльності та динаміка її змін
Параметри (загальні показники) організаційної структури
управління
Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища
Інші фактори та параметри

0,06452
0,06237

Зазначені в табл. 3 фактори та параметри можуть змінювати свої значення і
повинні бути враховані в організаційній
структурі управління таким чином, щоб
орган ДПСУ досягав своєї мети (комплексу цілей) не зважаючи на невизначеність
та ризик, які супроводжують всі форми
оперативно-службової діяльності.
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0,06022
0,05806
0,05591
0,05376
0,05161
0,04946
0,04731
0,04516
0,04301
0,04086
0,03871
0,03656
0,03441
0,03226
0,03011
0,02796
0,02581
0,02366
0,02151
0,01935
0,01720
0,01505
0,01290
0,01075
0,00860
0,00645
0,00430
0,00215

Таким чином для рішення завдання
врахування зазначених факторів в організаційній структурі управління органу ДПСУ необхідно використовувати відповідні моделі та методи за умовою створеної системи показників
ефективності організаційних структур
управління. Такі моделі та методи по-
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винні забезпечувати розрахунок та
оптимізацію значень показників ефективності як для існуючих організаційних структур, так і для тих, які проектуються. Вони (моделі, методики, показники) повинні бути теоретичною основою вирішення завдання удосконалення організаційної структури управління органу ДПСУ.
Відповідно до зазначено, автором
зроблено постановку наукової проблеми, що потребує розв’язання.
У сучасних умовах відповідальність
за охорону ДК покладено на органи
ДПСУ, успіх діяльності яких визначається їхньою ОСУ. У параметрах організаційної структури органу ДПСУ повинно бути передбачено виконання
всіх функцій і завдань, а також враховані загрози та ризики на державному
кордоні, які можуть виникати завдяки
невизначеності та негативного впливу
зовнішнього середовища. Управління
змінами параметрів організаційної
структури повинне бути своєчасним і
забезпечувати сталу й ефективну діяльність органу ДПСУ, що передбачає
необхідність виміру ефективності організаційної структури в цілому й прогноз цієї ефективності для змін, що
плануються.
Зміни ОСУ органу ДПСУ включають зміни її вигляду, що виражаються в
ліквідації одних підрозділів і створенні
інших з можливою одночасною зміною цілей, функцій, завдань й взаємозв’язків її підрозділів. Тому концептуальні основи моделювання й синтезу
організаційних структур управління повинні включати як можливість кількісного обліку ступеня відповідності
структури цілям, функціям і завданням
органу ДПСУ, так і синтез структур з
адекватними змінами її вигляду.
Однак, як показав аналіз, існуюча
теорія організації має описовий і нормативний характер. Її положення містять великий обсяг узагальнених даних
по створенню й моніторингу структур

організацій різних сфер діяльності, але
не містять показників і критеріїв, що
дозволяють оцінити повноту й стійкість досягнення цілей органів ДПСУ.
У теорії організації й в інших теоріях на
цей час відсутні моделі й методики, що
необхідні для оцінки ефективності, для
синтезу й удосконалювання організаційної структури управління організації [7].
У той же час саме показники ефективності, моделі й методики дозволяють
передбачати результати управління й
формують прогностичні властивості
теорії, як інструмента наукового прогнозу. В умовах динамічності охорони
ДК, технологій оперативно-службової
діяльності й управління відсутність наукового прогнозу ефективності структури веде до необхідності її вдосконалювання методом проб і помилок, у тому
числі з небажаними наслідками як для
окремих органів ДПСУ, так і для прикордонного відомства в цілому.
У цій ситуації стає актуальним не
тільки завдання пошуку показників
ефективності організаційної структури,
які б дозволяли оцінювати повноту досягнення цілей органу ДПСУ в існуючих і очікуваних умовах, але й завдання
формування математичної постановки
й визначення методу розв’язання загального завдання синтезу й вдосконалювання організаційної структури органу ДПСУ.
Зазначене в сукупності можна сформулювати як наукове завдання розробки
теоретико-методологічних основ (показників, моделей і методик) оцінки ефективності, синтезу й удосконалювання організаційної структури органів ДПСУ.
При цьому процес синтезу й удосконалювання структури, на відміну від
традиційного [4] умовно можна представити як послідовність етапів, показаних на рис. 2. Реалізація такої схеми
може дозволити підтримку безперервного режиму ефективної діяльності органу ДПСУ аж до свідомого рішення
про його ліквідацію (блок 9).
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Рис. 2. Схема взаємозв’язку етапів управління органом ДПСУ
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МЕТОДЫ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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Abstract. The article is devoted to the classification of methods of lobbying activity. The
author worked out the ideas of domestic and foreign scholars, offered their own approaches to the classification of methods of lobbying through the prism of public administration. As a result, a generalized classification proposed by a number of substantiated criteria is proposed.
Key words: state administration, lobbying methods, classification, classification criteria.
Обоснование выбора темы исследования. В процессе становления демократического, правового, социального
общества, основанного на рыночных
принципах, лоббизм неизбежно становится составной частью политико-управленческого процесса, реализуя на практике механизм взаимодействия данного
общества с органами государственной
власти. Лоббизм — это, прежде всего,
влияние отдельных лиц или групп лиц на
власть, на процессы разработки и принятия важных политических решений, и
чаще всего он является индикатором процессов, происходящих в обществе.
Поскольку движущей основой
лоббизма в первую очередь являются
интересы, связанные с отношениями
собственности, то в процессе нарастания борьбы за ее перераспределение
его роль постоянно возрастает.
Лоббизм, таким образом, дает возможность достичь политико-правовыми
средствами желаемых экономических
интересов. В процессе перераспределения собственности, борьбы групп влияния за определенные блага, привилегии, льготы применяются самые разно-

образные методы — законные и не законные, морально оправданные и откровенно аморальные, те, которые
дают немедленный, однако краткосрочный эффект и методы, ориентированные на многолетние, длительные
результаты. Классификация этих методов по тем или иным признакам позволяет структурировать знания о методах
лоббизма, может стать базой для совершенствования регуляторного законодательства, а потому заслуживает отдельного внимания исследователей государственного управления, права, политологии, социологии и других наук.
Цель исследования: проанализировать существующие научные наработки по классификации методов лоббистской деятельности, предложить собственные подходы по совершенствованию данной классификации.
Обзор предыдущих исследований по данной теме. Проблематике
лоббистской деятельности в целом и ее
классификации в частности, посвящали внимание в своих исследованиях такие ученые как: А. Дягилев, Н. Зяблюк,
А. Кучеров, М. Малютин, Р. Мацкевич,
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В. Нестерович, А. Одинцова, Н. Сахаров, С. Сиротенко, Е. Тихомирова, В. Ясе
нецкий и другие. Однако, непрерывный процесс развития форм и методов
лоббизма, формирование новых научных подходов к этому явлению и наличие существенных противоречий в его
понимании как государственными служащими, так и учеными, требуют проведения нового, комплексного исследования, направленного на систематизацию подходов к классификации методов лоббистской деятельности.
Основное содержание исследования. Исследование вопроса классификации методов лоббистской деятельности требует прежде уточнения
главных используемых дефиниций.
Довольно исчерпывающее определение метода в широком смысле предоставляет Философский энциклопедический  словарь  под  редакцией
В. И. Шинкарука. Согласно ему, «метод
(от греч. Methodos — путь иследования, теория, учение) — систематизированный способ достижения теоретического или практического результата,
решение проблем или получения новой информации на основе определенных регулятивных принципов познания и действия, осознание специфики
исследуемой предметной области и законов функционирования ее объектов.
Метод определяет и воплощает путь к
истине, направления эффективной
деятельности, ведущие к реализации
поставленных целей, задает регулятивы
и нормативные установки познавательного процесса [1, с. 373]. В узком смысле методы лоббизма можно считать мерами воздействия субъектов лоббизма
на объекты лоббизма с целью достижения ожидаемого результата. В основном спектр применяемых методов зависит от объекта воздействия, однако
большинство методов являются универсальными.
В том же Философском энциклопедическом словаре находим определе-
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ние  дефиниции  «классификация».
«Классификация (от лат. classis — разряд; facio — делаю) — многоступенчатое, последовательное разделение
объема понятия с целью систематизации, углубления и получения новых
знаний в отношении членов деления.
Результатом Классификации является
система сопричастных понятий: делимое понятие является родом, а новые
понятия (члены деления) являются видами этого рода, видами видов и т. д.»
[1, с. 283]. В процессе исследования
следует учитывать, что классификация
является многоступенчатым разделением и проводится по определенным
подходам, признакам, критериям.
В современной науке существует немало подходов к классификации методов лоббизма. Некоторые отечественные исследователи лоббизма, в частности, В. Ф. Нестерович, выделяют только непосредственные и опосредствованные методы лоббистской деятельности и считали нужным рассматривать
только легитимные способы лоббистского воздействия [2, с. 53, 54]. Мы не
можем согласиться с таким подходом,
поскольку если рассматривать исключительно легитимные средства в
украинских реалиях, то ввиду отсутствия законодательного регулирования
отечественного института лоббизма,
все средства можно отнести к нелегитимным и прекратить исследования на эту
тему. Зато наука государственного
управления и права должна изучать не
только нормативную деятельность, но
и теоретические достижения и практические наработки, в том числе —
иностранный опыт.
Так, по мнению российского исследователя А. Л. Кучерова, который долгое время занимается исследованием
проблем лоббизма, методы лоббистской деятельности можно классифицировать по критерию социальной
приемлемости последствий и конкретных результатов применения. По дан-

Яровой Т. С. Методы лоббистской деятельности: подходы к классификации
через призму государственного управления

ной классификации ученый выделяет
три группы методов:
1) социально-приемлемые;
2) пограничные (в отношении которых нет однозначных критериев);
3) криминальные [3, c. 511].
По нашему мнению, дифференциация методов лоббизма, предложенная А. Л. Кучеровым интересна, однако — крайне однобокой. Схожей с ним
точки зрения, относительно классификации методов по критерию социальной приемлемости придерживается
А. А. Одинцова. При этом к социально-приемлемым методам она относит
«предоставление информации, документов и проектов решений по вопросам повестки дня, участие в обсуждении
комитетами и комиссиями парламента,
органами исполнительной власти
лоббируемых вопросов, экспертизу
проектов законов и других нормативных актов, решение органов государственной власти по предоставлению
последним результатов экспертизы,
создание общественных советов, общественных профессиональных организаций, бизнес ассоциаций, бизнес сообществ, создание в крупных корпорациях GR-отделов (от англ. Government
relations), которые специализируются
на взаимодействии с представителями
государства и формировании положительного имиджа компании, формирование общественного мнения, рейтингов, проведение пресс-конференций,
передачи запросов к субъектам властных полномочий, подготовку и распространение научных выводов» [4, с. 113].
К пограничным методам лоббизма
указанные исследователи относят неформальные контакты с субъектами
властных полномочий, кадровые назначения, манипулирования общественным мнением через использование подконтрольных СМИ. К криминальным
методам лоббизма относят шантаж, мошенничество, подкуп, угрозы, обман,
коррупцию [3; 4]. Слабыми чертами

подобной классификации, по нашему
мнению, можно считать высокий уровень ее субъективности и локальности.
Так, если с подходом к социально-приемлемым методам лоббизма еще
можно согласиться (хотя некоторые из
перечисленных в их числе методов могут быть совсем «не приемлемыми» в
некоторых странах), то методы деятельности, которые относят к пограничным
и криминальным вызывают ряд вопросов. Поскольку криминальными можно
считать только те действия, которые
противоречат действующему законодательству, то в случае отнесения определенных методов к криминальным тоже
стоит отметить, законодательство какой страны они нарушают. Те же действия, которые в Украине, или, скажем,
в Италии будут классифицироваться
как подкуп или коррупция, в США могут быть нормальной, узаконенной
практикой.
Учитывая это, предлагается классифицировать методы лоббистской деятельности по критерию легитимности
на законные и незаконные. Конечно,
речь идет о легитимности в пределах
определенной конкретного государства, ведь определяется она исключительно нормами национального законодательства регулирующего лоббистскую деятельность, противодействие
коррупции и тому подобное.
Другой русский ученый М. В. Малютин разделил методы воздействия на
две группы по степени жесткости.
В частности, к сильной группе методов
он относит: подкуп, угрозы, шантаж,
ложь, торги при принятии важных решений (бюджета, договора о доверии
правительству). К слабым методам относит артикуляцию, установление взаимоотношений, обращения (письмо
депутатов к правительству), организацию опросов общественного мнения
СМИ или «PR — паблик рилейшнз».
При этом методы первой группы он относит к открытому давлению, а методы
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второй группы называет «драпиров
кой», окультуриванием [5, c. 56].
Такая классификация, безусловно, заслуживает внимания. Однако, отождествление определенных методов с «сильными», а других со «слабыми» представляется довольно условным. Ведь эти понятия
имеют иной смысл, и будут восприниматься скорее как критерий действенности а не жесткости. Поэтому в контексте
классификации методов лоббизма по
степени жесткости кажется уместным разделить их на методы «жесткого действия»
и «мягкого действия».
Н. Зяблюк и Н. Сахаров классифицируют методы лоббирования по принципу действия. По их убеждению, «лоббирование бывает прямым и косвенным
(опосредованным). Прямое лоббирование своему содержанию имеет методы
непосредственного воздействия на лиц,
принимающих решения, осуществляется через представителей организованных интересов. Оно может выражаться в
следующих формах:
1) непосредственный контакт в процессе подготовки и доработки проекта
решения с лицами, принимающими их;
2) предоставление лицам, принимающим решения, информации о задачах, которые могут быть решены в случае принятия определенного решения
от последствий (положительных и /
или отрицательных) реализации решения, проект которого разрабатывается;
3) проведение экспертизы проекта
решения;
4) частные встречи кулуарного характера;
5) выступление на парламентских
слушаниях по обсуждению законо
проекта;
6) проведение круглого стола, конференции, общественных слушаний
и т. д., по проекту готовящегося решения с приглашением лиц, принимающих решения.
Косвенное лоббирование состоит в
опосредованном воздействии на лиц,
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принимающих решения, для того, чтобы было отвергнуто или, наоборот,
принято решение соответствующего
содержания [6, с. 33].
С таким подходом к классификации
в целом соглашается А. В. Дягилев. Однако, при этом к косвенным методам
воздействия он относит «использование
вторичных посредников, родственников, друзей, имеющих надежный доступ
к официальным деятелям» [7, с. 73]. Однако, уже упомянутая нами А. А. Одинцова дает более развернутую трактовку
методов  косвенного  лоббирования.
К ним она относит следующие:
1) организацию различных компаний с целью формирования определенного общественного мнения;
2) финансирования избирательных
кампаний кандидатов, выступающих с
позиций, приближённых соответствующей заинтересованной группе;
3) рассылки информационных и
аналитических материалов, среди которых имеются и материалы, относящиеся к конкретному решению;
4) выступление в средствах массовой информации;
5) поддержку организаций, которые
уже лоббируют соответствующее решение [8, с. 8–9].
Обобщая подходы к классификации методов лоббирования по принципу действия можно отнести к прямому
лоббированию методы непосредственного воздействия на лиц, принимающих решения, а к косвенному — воздействие на указанных лиц опосредованно через родственников, друзей и
общественное мнение в целом.
Не остается в стороне исследователей классификации методов лоббизма
и развитие информационных технологий в сфере общественных коммуникаций. Трудно не согласиться с мнением
отечественных исследователей лоббизма В. Ф. Несторовича и Е. Б. Тихомировой, которые констатируют факт создания нового метода лоббистской дея-
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тельности — лоббирование с использованием компьютерных сетей [2, с. 61].
При этом Е. Б. Тихомирова рассматривает указанный метод лоббирования
как информационную экспансию одной или нескольких лиц с применением технологий компьютерной коммуникации, ориентированной на определенную аудиторию и призвана реализовать интересы различных групп (союзов, объединений граждан и т.п.) путем организованного воздействия на
законодательную и административную
деятельность органов государственной
власти. Ученые данную разновидность
косвенного лоббирования называют
электронным, компьютерным лоббированием [9, с. 189–190] или киберлоббированием [10, с. 356].
Анализируя методы лоббирования
считаем уместным классифицировать
их также по двум важными хронологическими признаками: продолжительностью и регулярностью действия.
За регулярностью действия все методы лоббизма можно разделить на:
1) разовые (например — воздействие на законодателей с целью принятия
Закона «О государственном бюджете» в
конкретной редакции и т. п.);
2) периодические (привязаны к сезонным событиям, вроде времен года,
выборов и т. п.);
3) регулярные (все методы, которые
для эффективного действия необходимо применять постоянно).
По продолжительности действия
методы лоббизма уместно разделить на:
1) оперативные (методы, которые
дают быстрый результат, позволяя повлиять на решения, процессы в пределах дней, или даже часов);
2) среднепродолжительные (методы, результативность которых можно
оценить только через несколько месяцев, а возможно и год);
3) долговременные, или стратегические (методы, которые для получения результата требуют многолетнего

применения. Например — методы,
ориентированные на формирование
определенного стратегического курса
государства, геополитических процессов, реформирования отраслей образования, культуры, изменения ценностных установок общества и провластной элиты).
Учитывая наработки отечественных и зарубежных ученых и наши
предложения, предлагаем классифицировать методы лоббизма следующим образом:
По критерию принципа действия:
1) прямого действия;
2) опосредованного действия;
По критерию законности:
1) законные (разрешены в соответствии с действующим законодательством конкретного государства);
2) не законные.
По критерию социальной приемлемости:
1) социально-приемлемые;
2) пограничные (в отношении которых нет однозначных критериев);
3) антисоциальные.
По степени жесткости:
1) жесткого действия;
2) мягкого действия.
По используемым каналам коммуникации:
1) базируются на личном общении;
2) используют средства массовой
информации и коммуникации.
За регулярностью действия
1) разовые;
2) периодические (сезонные)
3) регулярные (постоянные).
По продолжительности действия:
1) оперативные;
2) среднепродолжительные (тактические);
3) долговременные (стратегические).
Выводы. Методы, с помощью которых осуществляется лоббистское
влияние, крайне разнообразны, они охватывают почти все сферы деятельности властных и общественных структур,
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а также участок общественных коммуникаций. При этом технологический,
социальный, психологический аспекты
лоббирования находятся в непрерывном развитии.
Ряд отечественных и зарубежных ученых классифицируют методы лоббизма
в зависимости от их признаков, подхода,
эффективности и оперативности, оценки со стороны общественности.
Учитывая многочисленные наработки и собственные предложения,
считаем уместным классифицировать
методы лоббизма по следующим критериям: принцип действия (прямого

действия, опосредованного действия);
законности (законные, не законные);
социальной приемлемости (социально-приемлемые, пограничные (в отношении которых нет однозначных критериев), антисоциальные); каналом
коммуникации (личное общение, средства массовой информации и коммуникации); степени жесткости (жесткого
действия, мягкого действия); регулярности (разовые, периодические (сезонные), регулярные (постоянные); продолжительности (оперативные, среднепродолжительные (тактические), долговременные (стратегические).
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